
          Projekt 

 
                                                      UCHWAŁA Nr XXIII/167/12   
                                            RADY POWIATU OPOLSKIEGO 
                                                 z dnia 20 grudnia 2012 r. 
 
 

w sprawie powierzenia Gminie Ozimek zadania z zakresu zarządzania  
publicznymi drogami powiatowymi.   
 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt 8a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(Dz. U. z 2007 r.  Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Rada Powiatu Opolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

                                                                 § 1 

 

Rada Powiatu wyraża wolę powierzenia Gminie Ozimek zadania publicznego       

należącego do właściwości Powiatu Opolskiego z zakresu zarządzania 

publicznymi drogami powiatowymi związanego z odbudową drogi powiatowej 

nr 1740 O Antoniów - Szczedrzyk oraz drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek 
– Kotórz Mały w m. Szczedrzyk  w  części dotyczącej budowy kanalizacji 

deszczowej i chodnika. 

 

                                                                  § 2 

 

Powierzenie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia 

zawartego między Zarządem Powiatu Opolskiego, a Burmistrzem Gminy 

Ozimek, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. 

 

                                                                  § 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

                                                                   § 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
Zaplanowana w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013r. w ramach wydatków majątkowych  

w dziale 600, rozdziale 60014 paragraf 6610 – dotacja dla Gminy Ozimek w wysokości 

205.000,00 przeznaczona zostanie na odbudowę drogi powiatowej nr 1740 Antoniów - 

Szczedrzyk oraz drogi powiatowej nr 1706 Ozimek – Kotórz Mały w m. Szczedrzyk. 

Odbudowa drogi powiatowej jest częścią większego zadania pn.: „ Budowa kanalizacji 

sanitarnej w m. Szczedrzyk” obejmującego budowę kanalizacji w pasie drogi powiatowej. 

Kosztorys inwestorski na całe zadanie wynosi 13.675.758,92 zł., w tym koszty części zadania 

pn. „ Kanalizacja sanitarna wsi Szczedrzyk wraz z przyłączami do budynków oraz tranzytem 

ścieków przez Pustków, Schodnię z przyłączami do budynków po trasie tranzytu do 
oczyszczalni w Antoniowie  - Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika”  1.622.967,71 zł. 

Powiat Opolski poniesie koszty budowy chodnika, zjazdów i ułożenia obrzeży  w wysokości 

205.000,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych 00/100). Pozostałe koszty w wysokości 

1.417.967,71 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset 

sześćdziesiąt siedem złotych 71/100) obejmujące budowę kanalizacji deszczowej, 

odtworzenie jezdni i ułożenie krawężnika poniesie Gmina Ozimek w latach 2012 – 2013.  

W 2006 r. zostało podpisane porozumienie, w którym ustalono, że wszelkie koszty związane  

z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej zapewniającej odwodnienie drogi (łącznie 

z wykonaniem krawężnika) oraz odbudową pasa drogowego poniesie Gmina Ozimek. 

Powierzenie Gminie Ozimek realizacji zadania należącego do zakresu działania Powiatu 

Opolskiego wymaga podjęcia decyzji przez Radę Powiatu Opolskiego, stąd przygotowano 

stosowny projekt uchwały. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


