UCHWAŁA NR XIII/105/15
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia 23 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli współdziałania z Powiatem Brzeskim i Gminą Skarbimierz przy
wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
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 2015 r. poz.1515) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się wolę udziału Gminy Brzeg w roli partnera przy realizacji inwestycji pod nazwą
„Przebudowa wraz z budową infrastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie
— Brzeg — I etap odcinek Zielęcice — Brzeg od km 6+000 do 10+704,25” w ramach „Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
2. Inwestycja określona w ust.1 będzie realizowana w 2016 roku, na terenie Gminy Brzeg i Gminy
Skarbimierz:
1) odcinek na terenie Gminy Skarbimierz - km 6+000 – 7+580,50 (1 555,80 mb),
2) odcinek na terenie Gminy Brzeg - km 7+580,50 – 10+704,25 (2 964,80 mb).
§ 2. 1. Szacunkowa wartość zadania, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały wynosi 6.950.000zł
(słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i finansowana będzie ze środków:
1) dofinansowania w ramach programu, którym mowa w §1 - 50% wartości zadania, przy kwocie
maksymalnego dofinansowania 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych),
2) budżetu samorządów:
a) Gminy Skarbimierz – 493.750 zł,
b) Gminy Brzeg – 1.481.250 zł,
c) Powiatu Brzeskiego – 1.975.000 zł.
2. Wyraża się wolę podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Brzeg na rok 2016 w kwocie 1.481.250 zł (słownie: jeden milion czterysta
osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), z przeznaczeniem na udzielenie pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Brzegu do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Brzeskim
i Gminą Skarbimierz w sprawie realizacji inwestycji.
§ 4. Warunkiem realizacji przedmiotowej inwestycji będzie otrzymanie dofinansowania w ramach
programu, o którym mowa w §1.
§ 5. Szczegółowe zasady realizacji zadania określonego w §1 określi umowa o partnerstwie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Brzegu
Elżbieta Kużdżał
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