
UCHWAŁA NR 216/2015 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

z dnia25 sierpnia 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 54/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 
roku w sprawie opracowania planu prac związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi  

w 2015 roku 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 

§1. W uchwale nr 54/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r.  
w sprawie opracowania planu prac związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w 2015 roku  
§ 1 otrzymuje brzmienie: 

„ §1. W 2015 roku wykonane zostaną następujące prace związane z zarządzaniem drogami 
powiatowymi za ogólną kwotę 970 750,00 zł: 
1) na terenie Gminy Zdzieszowice: remont kanalizacji deszczowej przy ul. Chrobrego  

w Zdzieszowicach – koszt wynosi 40 000,00 zł; 
2) na terenie Gminy Walce: 

a) przebudowa chodnika w miejscowości Brożec przy ulicy Reymonta od posesji nr 40 
do kościoła oraz od posesji nr 67 do nr 77 i od posesji nr 68 do nr 72 – koszt wynosi  
127 571, 36 zł; 

b) naprawa uszkodzonego chodnika dla pieszych przy ul. Wiejskiej na wysokości posesji nr 3 
w miejscowości Rozkochów – koszt wynosi 49 200,00 zł; 

c) remont chodnika przy ul. Osiedlowej w Rozkochowie - koszt wynosi 73 343,90 zł; 
d) naprawa uszkodzonego chodnika dla pieszych przy ul. Głogowskiej w Rozkochowie – koszt 

wynosi 7 200,00 zł; 
e) remont nawierzchni jezdni ulicy Osiedlowej w Rozkochowie – koszt wynosi 16 014,60 zł; 
f) remont drogi powiatowej nr 1445 O w Zabierzowie w zakresie poszerzenia jezdni, remontu 

chodnika i kanalizacji deszczowej – koszt wynosi 65 000,00 zł; 
3) na terenie Gminy Krapkowice:  

a) zmniejszenie wysepki na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1813 O ul. Krapkowicka 
i  nr 1210 O ul. Szkolna w miejscowości Żużela – koszt wynosi 27 000,00 zł; 

b) wymiana uszkodzonej bariery drogowej przy ulicy Kozielskiej w Żywocicach – koszt wynosi 
36 777,00 zł; 

4) na terenie Gminy Strzeleczki:  
a) wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Racławiczki na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej 

z Plebiscytową – koszt wynosi 31 374,90 zł; 
b) wykonanie barier na obiekcie mostowym w pasie drogi powiatowej nr 1207 O na odcinku 

Racławiczki – Kujawy na długości 4 x 14 mb – koszt wynosi 55 000,00 zł; 
c) wykonanie poszerzenia jezdni drogi powiatowej nr 1207 O w miejscowości Racławiczki na 

długości 500 m i szerokości 1 m – koszt wynosi 65 000,00 zł; 
5) na terenie całego Powiatu: 

a) remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w kwocie 295 000,00 zł; 
b) nieprzewidziane remonty i awarie w kwocie 82 268,24 zł.” 

§2. Traci moc uchwała Nr 180/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 9 lipca 2015 r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr 54/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 29 stycznia 2015 r. 
w sprawie opracowania planu prac związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi w 2015 roku. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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