
PRoJEKT

wałą Nr XYa....12020

w sprawie wyrażenia zgody

z dnia 24 lutego 2020 r.

przystąpienie do Pańnerstwa powołanego do realizacji
ktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim - etap fil''projektu pn. o,Budowa inf'ra

Na podstawie art. 18. ust. 2 12 oraz 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.|J. z2019r.,
11 lipca 2014 r. o zasadach
finansowanych w perspektywie

506 ze zm.), w związku z ar1.33 ust. l ustawy z dnia
realizacji programów w zakresie polityki spojności

zm.) Rada Gminy Tarnów
inansowej 2aL4 - ż020 U. Dz. U. z2OI8 r. poz. 743I ze
i uchwala, co następuje,

§ 1. Wyraża się zgodę na ąpienie do Partnerstwa i zawarcie umowy partnerskiej
z Powiatem Opolskim dot. reali i projektu pn. ,,Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej
w powiecie opolskim - etap III" ktory wspołfinansowany będzie ze środkow Regionalnego
Programu Operacyjnego Woj ńwa Opolskiego 2014-2020, dzińanie 3.1 Strategie
niskoemisyjne, poddziałanie 3. 1 . Strategie niskoemisyj ne w Aglomeracj i Opolskiej

§ 2. l Liderem Partnerstwa oraz
w Opolu przy ulicy 1 Maja 29.

nioskodawcą projektu będzie Powiat Opolski, z siedzibą

2, Partnerem współrealianjący m ljekt będzie Gmina Tarnów Opolski .

3. Szczegcłłowe zasady w zostaną określone w porozumieniu między partnerami

się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski,

iem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powi

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z

Przewodniczący Rady
Gminy

Rudolf urban



UZASADNIENIE
P rzy czy ną przystąpi eni e do Partnerstwa określonego

o planowanym konkursie, który ma zostać ogłoszony pr
2020r., w ramach dzińania 3.1 Strategie niskoemisyj
niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.

W ramach projektu Gmina Tarnow Opolski p
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku T,
budowy drogi rowerowej, Trasa rowefowa obejmuje odci
Klimasa w Tarnowie Opolskim do ul. Strzeleckiej (DK 94
ciągu pieszo - rowerowego wynosić będzie 2,5 km.
przeznaczonego do rozbudowy i remontu w związlu z pla
wynosi do 1,1 km.

niejszą uchwałą jest informacja
Aglomerację Opolską w marcu
, poddziałanie 3.I.2 Strategie

tje zrealizować zadanie pn.
5w Opolski - Nakło w zakresie
w ciągu ul. Nakielskiej - od ul.

w miejscowości Nakło. Dfugość
odcinka drogi powiatowej

tym zadaniem inwestycyjnym


