
Projekt nr 9

z dnia 16 sierpnia 2018 r.

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

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/475/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia  26 kwietnia 
2018 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 2018 r. poz. 994 
z późn. zm.), art. 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 Uchwały Nr XLII/475/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 kwietnia 
2018 roku, który otrzymuje brzmienie:Udziela się dotacji celowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Opolu w wysokości 350 000,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. 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. 

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Pierwotnie w 2016 roku oszacowano wartość usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej
przebudowanego odcinka DK45 na 300 000 zł.

Obecnie w 2018 roku szacowana wartość opracowania dokumentacji wynosi 350 000 zł. Jeżeli
dokumentacja będzie droższa niż przekazywane 350 000 zł, nadwyżkę zapłaci GDDKiA.

Szacowany czas rzeczowej realizacji ww. przebudowy odcinka DK 45 od skrzyżowania z ulicą Leśną
w Rogowie do zjazdu na autostradę A4 to lata 2020 – 2021. Inwestycja będzie realizowana ze środków
GDDKiA.
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