Uchwała Nr ……….
Rady Gminy Zębowice
z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zębowice do realizacji w ramach
partnerstwa z powiatem Opolskim i Gminą Ozimek przedsięwzięcia Powiatu Oleskiego pod
nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 17380 Grodziec - Zębowice na odcinku „GrodziecKnieja”.

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515),

Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Zębowice do realizacji w ramach partnerstwa z Powiatem
Opolskim i Gminą Ozimek przedsięwzięcia Powiatu Oleskiego pod nazwą „Przebudowa drogi
powiatowej nr 17380 Grodziec - Zębowice na odcinku „Grodziec-Knieja”, prowadzonego w ramach
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W ramach programu unijnego, do którego nabór wniosków ogłoszono w okresie od 01 lutego do 26
lutego br., pn. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy współdziałaniu jednostek
samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego jest jedyną szansą na poprawę
bezpieczeństwa na wskazanym odcinku drogi.
Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany to na bazie uchwał przyjętych przez dwie Rady Samorządu
Powiatowego i dwie Rady Samorządu Gminnego, koszty obciążenia budżetów rozłożą się w sposób
następujący: 63,63 % to kwota dofinansowania w ramach programu PROW, 20 % to wkład powiatów
opolskiego i oleskiego oraz 16,37 % to wkład gmin Ozimek i Zębowice całego zadania inwestycyjnego.
Zadanie ma być realizowane w formie “zaprojektuj i wybuduj”. Maksymalna wartość nie może
przekroczyć 1 mln EUR a czas realizacji może być rozłożony na trzy lata. Wobec tak korzystnego
dofinansowania zachodzi konieczność przyjęcia uchwał i złożenia wniosku w zaplanowanym
konkursie. Brak akceptacji wniosku, przez komisję konkursową przy Urzędzie Marszałka
Województwa Opolskiego, spowoduje, że inwestycja nie będzie realizowana w ramach tego
porozumienia.

