OBR.0006.147.2016

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg
powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku
w km od 1+785 do km 5+315”
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 4 ust. 5, art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Osiek ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej
1814K ul. Starowiejska w Osieku na odcinku ok. 3.530 m w km od 1+785 do km 5+315 w celu realizacji zadania
własnego powiatu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku na odcinku
w km od 1+785 do km 5+315” na okres obejmujący złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020, wykonanie zadania oraz 5 lat od dnia dokonania płatności
końcowej.
§ 2. W celu realizacji postanowień § 1 wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu
zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy do wysokości 364.000,00 zł (słownie: trzysta
sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), które zostaną pokryte z budżetu w 2017 roku.
§ 3. Szczegółowe warunki zadania wymienionego w § 1 oraz sposób jego finansowania zostaną określone
w porozumieniu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: F7CD8DBD-9EDF-425F-809C-1C3F995B9ABA. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie

W II kwartale roku 2016 planowany jest nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2016-2020, gdzie maksymalna pula środków przeznaczona dla danego Beneficjenta wynosi 3.000.000 zł. Powiat
składając wniosek na przebudowę drogi w Gminie Zator prawie w całości wykorzystuje ww. środki, dlatego nie ma
możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań na drogach powiatowych w innych Gminach na terenie Powiatu
Oświęcimskiego.
W związku z powyższym zostało skierowane do Gmin pismo z propozycją przekazania zarządu nad drogami
powiatowymi na terenie ich Gmin w celu realizacji zadań dotyczących budowy lub przebudowy dróg powiatowych
na okres składania wniosku o dofinansowanie, wykonanie zadania oraz 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej.
Jednocześnie w ramach porozumienia zostaną przekazane Gminą niektóre zadania zarządcy drogi, o których mowa
w art. 20 ustawy o drogach publicznych:
- opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg
oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch
i innych urządzeń związanych z drogą,
- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
- przeciwdziałaniu niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie
budowy lub utrzymania dróg,
- zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych.
Gmina Osiek w piśmie znak: DR.7013.4.2016 z dnia 22.03.2016 r. poinformowała, że podejmie się realizacji zadania
polegającego na przebudowie drogi powiatowej ul. Starowiejskiej w Osieku w ramach puli środków możliwej
do pozyskania przez Gminę, jako Beneficjenta.
Szacunkowa kwota wykonania zadania wynosi ok. 2.001.650 zł.
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