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z dnia  16 kwietnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Łubniany od Województwa Opolskiego wykonania zadania                   
pn: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w Gminie Łubniany”

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art.10 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Przejmuje się od Województwa Opolskiego do wykonania zadanie pn.: „Budowa ścieżek pieszo-
rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w Gminie Łubniany”, realizowanego  w ramach projektu 
partnerskiego „„Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa 
centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”.

§ 2. 1. Gmina Łubniany  zrealizuje zadanie, o którym w § 1 w latach 2018 – 2019, ze środków pozyskanych 
w ramach RPO WO 2014-2020 poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej oraz ze 
środków własnych budżetu.

2. Wartość zadania została określona w budżecie Gminy Łubniany na 2018 rok oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej

§ 3. Przejęcie zadania, o którym mowa § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą 
Łubniany a Województwem Opolskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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UZASADNIENIE

Gmina Łubniany planuje  budowę ciągów pieszo rowerowych wzdłuż głównych dróg – wojewódzkiej  i
powiatowych.  Realizacja zadania planowa jest przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach realizacji strategii
ZIT działanie 3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opojskiej. Gmina może wykonywać zadania z zakresu
właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami
samorządu terytorialnego.
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