
UCHWAŁA NR XXXII/223/2018
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Lubrza z Powiatem Prudnickim przy realizacji 
zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice - Granica 

Państwa, na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK 41 w miejscowości Trzebina
do skrzyżowania z DP Nr 1250 O, w km 5 +805 wraz z budową nowego mostu

o nr JNI 01011347 w miejscowości Trzebina” i udzielenia pomocy finansowej w tym zakresie

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 12, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na współdziałanie Gminy Lubrza z Powiatem Prudnickim przy realizacji zadania 
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice - Granica Państwa, na odcinku 
od km 0+000 od skrzyżowania DK 41w miejscowości Trzebina do skrzyżowania z DP Nr 1250 O, 
w km 5 +805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI 01011347 w miejscowości Trzebina”.

2. Gmina Lubrza zobowiązuje się do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu  w roku 
2019 w łącznej wysokości 1 825 360,20 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta 
sześćdziesiąt złotych 20/100), która stanowi 50 % wkładu własnego Powiatu Prudnickiego wymaganego 
do ubiegania się o dofinansowanie wg wartości kosztorysu inwestorskiego. Ostateczna kwota dofinansowania 
ustalona po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie wynosiła 50 % 
wkładu własnego Powiatu Prudnickiego w realizację zadania.

3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej zostaną określone w umowie dotacyjnej zwartej 
pomiędzy powiatem Prudnickim, a Gminą Lubrza.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady

Elżbieta Szwadowska
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