
Projekt nr 10

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania dotacji celowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku 
Rogów opolski - węzeł Opole Południe".

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.), art. 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji celowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 
w wysokości 300 000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji 
projektowej niezbędnej do wykonania czynności i prac dotyczących rozbudowy drogi krajowej nr 45 na 
odcinku Rogów Opolski - węzeł Opole Południe, w tym budowie rond na skrzyżowaniach drogi krajowej 
Nr 45 z drogą gminną Przysiółek - Rogów Opolski oraz drogi krajowej Nr 45 z łącznicą autostrady A4 na 
terenie węzła Opole Południe.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Krapkowice na 2018 r. 

§ 3. Szczegółowe warunki pomocy finansowej, o której mowa w § 1, zostaną określone w porozumieniu 
zawartym pomiędzy Gminą Krapkowice, a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych 
i Autostrad działającym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Krapkowicach i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

z up. Burmistrza Krapkowic
Zastępca Burmistrza

Romuald Haraf
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UZASADNIENIE

Podjęcie współpracy przez dofinansowanie dla GDDKiA na uzyskanie dokumentacji projektowej wynikło
w związku z potrzebą poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi krajowej Nr
45 Rogów Opolski - węzeł Opole Południe.
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