
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XVIII/120/16 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim  

– etap I”   

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 6 oraz art. 12 pkt 4 i 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r.  o samorządzie powiatowym t. j. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku art. 216 ust. 

2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych t. j. (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885 ze zm.), oraz w związku z art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju t. j. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 ze zm.) Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zmienia się treść §1 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XVII/112/16  

z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

partnerskiego pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim  

– etap I”, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Budowa 

infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap I” wspólnie z Partnerami  

tj. Województwem Opolskim, Gminą Dobrzeń Wielki i Gminą Popielów, w którym Powiat 

Opolski pełnić będzie funkcję Partnera Wiodącego.” 

 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy ww. uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

Ze względu na wyrażenie woli Samorządu Województwa Opolskiego przystąpienia do 

projektu Partnerskiego pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim  

– I etap” zachodzi potrzeba zmiany uchwały Rady Powiatu nr XVII/112/16 z dnia 7 marca 

2016 r. Poprzednia uchwał brała pod uwagę dwóch partnerów – Gminę Dobrzeń Wielki  

i Gminę Popielów.  

  

                  


