
- Projekt - 
Uchwała Nr IX /....../2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 czerwca 2007 roku 

 
w sprawie: powierzenia Gminie Godów do wykonania zadanie własne Powiatu 

Wodzisławskiego w zakresie dróg publicznych dotyczące modernizacji             
ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie. 

   
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 5 ust. 2 w związku z art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 
czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r,. nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4  ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych                 
(tekst jednolity Dz.U. z 2007r.,  nr 19,  poz. 115 ze zm.) 
 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1  
 

1. WyraŜa się wolę powierzenia Gminie Godów do wykonania zadanie własne Powiatu 
Wodzisławskiego w zakresie dróg publicznych dotyczące modernizacji ul. 1 Maja                       
w Godowie i Skrzyszowie. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonane w ramach realizacji projektu                   
o nazwie: „Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi 
dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie” t.j. inwestycji 
ubiegającej się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013. 

3. Szczegółowe warunki powierzenia zadania, o którym mowa w ust. 1 zostaną określone             
w porozumieniu zawartym odpowiednio pomiędzy Zarządem Powiatu Wodzisławskiego,                
a Wójtem Gminy Godów. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do 
 Uchwały Nr IX /....../2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 czerwca 2007 roku 

 
w sprawie: powierzenia Gminie Godów do wykonania zadanie własne Powiatu 

Wodzisławskiego w zakresie dróg publicznych dotyczące modernizacji             
ul. 1 Maja w Godowie i Skrzyszowie.  

 
 

 

                  Gmina Godów ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej                    

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 

projektu o nazwie: „Usprawnienie dojazdu do terenów inwestycyjnych poprzez budowę drogi 

dojazdowej oraz modernizację ul. 1 Maja w Godowie  i Skrzyszowie”. 

                   Inwestycja ta ma polegać m.in.: na budowie drogi gminnej wraz z kanalizacją 

deszczową i ciągiem pieszych, co spowoduje aktywizację gospodarczą tego terenu, a takŜe na 

przebudowie istniejącego skrzyŜowania  i przeprowadzeniu modernizacji drogi powiatowej. 

Powiat Wodzisławski wykonał juŜ dokumentację techniczną części odcinka drogi 

powiatowej, który ma zostać poddany modernizacji i przekaŜe ją Gminie Godów, celem 

dalszego wykorzystania.  

                    Wobec powyŜszego zasadne jest powierzenie Gminie Godów do wykonania 

zadania własnego Powiatu Wodzisławskiego polegające na modernizacji ul. 1 Maja                   

w Godowie i Skrzyszowie, które zostanie wykonane przy okazji realizacji projektu                     

w ramach RPO. 

 
DYREKTOR 

Powiatowego Zarządu Dróg 
w Wodzisławiu Śl. 

 
/-/ inŜ. Marek Okularczyk 

 


