
UCHWAŁA NR 29/94/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach programu Interreg 
V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa – Nysa

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 511) oraz art. 20 pkt 4 w zw. z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Starostę Jeleniogórskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego do 
złożenia wniosków o dofinansowanie mikroprojektów pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
rowerowego na Pętli Zachełmsko-Podgórzyńskiej w ramach euroregionalnej Magistrali ER-2-Etap I i 
Etap II” w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Nisa – Nysa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Jeleniogórski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 511) zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu
określone przepisami  prawa. Zgodnie z przepisem art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.) do zarządcy drogi - zarządu
powiatu - należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów
inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2.

Przedmiotowa uchwała jest niezbędna do złożenia wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na Pętli Zachełmsko-Podgórzyńskiej w ramach
euroregionalnej Magistrali ER-2-Etap I i Etap II” w ramach programu Interreg V-A Republika
Czeska - Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa – Nysa.

W ramach projektu planowana jest poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego poprzez
utwardzenie poboczy na najbardziej niebezpiecznych odcinkach dróg powiatowych: nr 2760D
relacji Zachełmie - Podgórzyn (etap I) i nr 2721D relacji Podgórzyn – Przesieka (etap II).
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