
UCHWAŁA NR XXXIX/379/18
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 13 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Grodków z Powiatem Brzeskim 
przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Zrównoważony 
transport na rzecz mobilności mieszkańców,  działanie 6.1 Infrastruktura drogowa

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/280/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie 
wyrażenia woli współdziałania Gminy Grodków z Powiatem Brzeskim przy wykonaniu zadania 
inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020, Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców,  działanie 
6.1 Infrastruktura , §2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Wyraża się wolę podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia środków finansowych w 
budżecie Gminy Grodków na rok 2019 w kwocie - 1 865 432,11 zł (słownie: jeden milion osiemset 
sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa 11/100 zł), z przeznaczeniem na realizację zadania, 
o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.

2. Szacunkowa wartość zadania, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały wynosi 4 999 763,08 zł 
(słownie: cztery miliony  dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy 
08/100 zł) i finansowana będzie ze środków:

1) dofinansowania w ramach programu, którym mowa w § 1 – 25,37 % kosztów kwalifikowalnych 
zadania tj. 1 268 283,86 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 
osiemdziesiąt trzy 86 /100 złotych),

2) budżetu samorządów - 3 731 479,22 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy 
czterysta siedemdziesiąt dziewięć 22/100 złotych):

a) Powiat Brzeski - 1 866 047,11 zł,

b) Gmina Grodków - 1 865 432,11 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska
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