
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXIV/149/16 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 27 października 2016 r. 
 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego  

pn.: „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz 

budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”   

 

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 2016 r. poz. 814) 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 z późn. 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 2016 r. poz. 383 ze zm.) Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

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

infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum 

przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski” wspólnie z Partnerami tj. Województwem 

Opolskim, Gminą Chrząstowice, Gminą Komprachcice, Gminą Lewin Brzeski, Gminą 

Łubniany, Gminą Prószków, Gminą Tarnów Opolski, Gminą Tułowice i Gminą Turawa,  

w którym Powiat Opolski pełnić będzie funkcję Partnera Wiodącego. 

2. Projekt przewidziany jest do realizacji w ramach osi priorytetowej III Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie  

3.1 Strategie niskoemisyjne, poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji 

Opolskiej. 

 

§ 2 

 

1. Zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy Partnera Wiodącego                             

z Partnerami wymienionymi w § 1 ust. 1 określać będzie porozumienie zawarte pomiędzy 

Partnerami.  

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Opolskiego do zawarcia porozumienia w sprawie 

partnerstwa, dotyczącego projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

Ze względu na preferowanie w obecnej perspektywie finansowej projektów 

partnerskich, oraz zwiększenia potencjału projektu, Powiat Opolski, w partnerstwie z 

Województwem Opolskim, Gminą Chrząstowice, Gminą Komprachcice, Gminą Lewin 

Brzeski, Gminą Łubniany, Gminą Prószków, Gminą Tarnów Opolski, Gminą Tułowice i 

Gminą Turawa, zamierza zrealizować projekt „Budowy infrastruktury pieszo-rowerowej w 

powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin 

Brzeski”, na który sporządzony zostanie wniosek o dofinansowanie z budżetu Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne 

programowe obligują wszystkich uczestników ww. projektu do podpisania porozumienia 

partnerskiego w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Na podstawie ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), decyzję o przystąpieniu do 

wspólnej realizacji projektu podejmuje Rada Powiatu Opolskiego, który na mocy uchwały 

upoważnia Zarząd Powiatu Opolskiego do podpisania porozumienia partnerskiego. 

 
 


