Projekt
z dnia 7 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie zawarcia z Gminą Gogolin porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji
zadania inwestycyjnego dot. budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie
wraz z drogami dojazdowymi oraz powierzenia Gminie Krapkowice określonych porozumieniem
obowiązków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz 10 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Gogolin porozumienia międzygminnego, przedmiot którego
stanowić będzie:
1) wspólna realizacja zadania inwestycyjnego dot. budowy mostu południowego na rzece Odrze wraz
z niezbędną infrastrukturą drogową pomiędzy drogą krajową nr 45 a drogą wojewódzką nr 423, w tym
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do budowy mostu;
2) powierzenie Gminie Krapkowice określonych przez porozumienie obowiązków, w związku z przyjęciem
na siebie roli lidera prowadzonego zadania inwestycyjnego.
§ 2. Gminy Krapkowice i Gogolin zobowiązują się do:
1) wniesienia minimum 20% wkładu własnego wydatków kwalifikowanych;
2) pokrycia wszystkich pozostałych wydatków niekwalifikowanych w ramach Rządowego Programu
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów;
- w proporcjach po 50%.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie
1. Podstawa prawna
- art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018
r. poz. 994 z późn. zm.)
Do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami
oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
- art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.
zm.)
Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych
przez nie zadań publicznych.
2. Uzasadnienie faktyczne
Gminy Krapkowice i Gogolin zamierzają podpisać porozumienie o finansowaniu i współpracy w zakresie
przygotowania dokumentacji niezbędnej do budowy mostu na rzece Odrze wraz z drogami dojazdowymi.
Finansowanie dokumentacji projektowej jak i samej inwestycji ma być w ramach Rządowego Programu
Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. Gmina Krapkowice
jako Lider porozumienia złoży wniosek o dofinansowanie zadania dotyczącego przygotowania niezbędnej
dokumentacji do realizacji zadania polegającego na budowie przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi
drogami dojazdowymi w ramach Rządowego Programu – Mosty dla Regionów, a Gmina Gogolin jako
partner porozumienia zobowiązuje się do współfinansowania ponoszonych kosztów.
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