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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Brzeskiego 

Na podstawie art.10 ust. 2 i art. 18 ust.2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1649; z 2020r. poz. 284, zm. 
poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Udziela się w roku 2020 pomocy rzeczowej Powiatowi Brzeskiemu w postaci realizacji zadania pn. 
„Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 
w Lewinie Brzeskim” o szacunkowej wartości 908.581,00 zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy pięćset 
osiemdziesiąt jeden złotych). 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej oraz jej przekazania na majątek Powiatu 
Brzeskiego określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a Powiatem Brzeskim. 

§ 3. Wykonanie  uchwały  powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie z  dniem podjęcia. 

Opracował: 
Wydz. BI 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Uzasadnienie

Przedstawiona uchwała jest wynikiem wcześniejszych uzgodnień z przedstawicielami Powiatu Brzeskiego
odnośnie udzielenia pomocy Powiatowi Brzeskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu nad
zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim”. Powiat
Brzeski wskutek złożonej dokumentacji aplikacyjnej otrzymał pomoc finansową na realizację zadania ze
środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj.
3.557.494,82 zł. Pozostałe środki finansowe na realizację zdania pochodzić będą z następujących źródeł:

1) Budżetu Gminy Lewin Brzeski,

2) Budżetu Powiatu Brzeskiego,

3) Budżetu Górażdże Heidelberg Group.

Wartość robót budowlanych objętych zadaniem ustalono poprzetargowo na kwotę 6.939.789,65 zł, natomiast
wysokość kosztów nadzoru inwestorskiego na kwotę 172.200,00 zł.

Wieloletnie opinie techniczne dotyczące stanu technicznego mostu nad zalewem rzeki Nysa Kłodzka
wskazywały na konieczność podjęcia interwencji inwestycyjnej, co zostanie umożliwione wskutek podjęcia
niniejszej uchwały. Most ten jest kluczowym obiektem umożliwiającym ruch pojazdów z kierunku
miejscowości z terenu gminy Lewin Brzeski (Stroszowice, Sarny Małe, Oldrzyszowice) jak również z obszaru
sąsiedniej gminy Niemodlin i Grodków.

Reasumując rekomenduję podjęcia przedmiotowej uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla
Powiatu Brzeskiego na realizację przedmiotowego zadania.
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