
UCHWAŁA NR XLIII/276/17
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zmiany planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2014-2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 
poz. 1875) i art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 poz. 328, 1566), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/328/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 października 2013 roku w sprawie 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2018 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) pozycje 3, 4, 11, 12 i 13 tabeli zamieszonej w części II "Gospodarka ściekowa" załacznika do uchwały 
otrzymują brzmienie:

Termin realizacji oraz wysokość 
nakładów inwestycyjnych w latach w tys. 
złLp Tytuł zadania

Wartoś
ć w tys. 
zł 2014 2015 2016 2017 2018

Sposób 
finansowania 
planowanych 
inwestycji

3

Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej 
w Schodni 
Etap II,  [w 
tym 
realizacja 
zadań 
w ramach 
POIiŚ] [5.055 -  

zad. 
POIiŚ ] 

[4.000 –
zad. POIiŚ 
pozostała 
kwota 1.055 
poniesiona 
zostanie 
w 2019 r.]

Inwestycje 
realizowane 
z Środków własnych 
oraz w ramach 
Projektu „Budowa 
kanalizacji sanitarnej 
w Aglomeracji 
Ozimek wraz 
z usprawnieniem 
zarządzania 
majątkiem sieciowym 
i wykorzystaniem 
OZE” z środków 
Funduszu Spójności
Finansowanie zadania 
POIiŚ:
- 7% środki własne;
- 30% pożyczka 
z NFOŚiGW;
- 63% dotacja 
z Funduszu 
Spójności.

4 Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej 
w Pustkowie 
Etap II,  [w 
tym 
realizacja 
zadań 
w ramach 

[3.730 -  
zad. 
POIiŚ ]

[180 –zad. 
POIiŚ 
pozostała 
kwota 3.550 
poniesione 
zostanie 
w 2019 r.]

Inwestycje 
realizowane 
z Środków własnych 
oraz w ramach 
Projektu „Budowa 
kanalizacji sanitarnej 
w Aglomeracji 
Ozimek wraz 
z usprawnieniem 
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POIiŚ] zarządzania 
majątkiem sieciowym 
i wykorzystaniem 
OZE” z środków 
Funduszu Spójności
Finansowanie zadania 
POIiŚ:
- 7% środki własne;
- 30% pożyczka 
z NFOŚiGW;
- 63% dotacja 
z Funduszu 
Spójności.

11 Rozbudowa 
Kanalizacji 
sanitarnej 
w Ozimku ,  
[w tym 
realizacja 
zadań 
w ramach 
POIiŚ]

[1.567 -  
zad. 
POIiŚ ]

[1.000 –
zad. POIiŚ 
pozostała 
kwota 
567 tys. zł 
poniesiona 
zostanie 
w 2019 r.]

Inwestycje 
realizowane 
z Środków własnych 
oraz w ramach 
Projektu „Budowa 
kanalizacji sanitarnej 
w Aglomeracji 
Ozimek wraz 
z usprawnieniem 
zarządzania 
majątkiem sieciowym 
i wykorzystaniem 
OZE” z środków 
Funduszu Spójności
Finansowanie zadania 
POIiŚ:
- 7% środki własne;
- 30% pożyczka 
z NFOŚiGW;
- 63% dotacja 
z Funduszu 
Spójności.

12 Inżynier 
kontraktu - 
w ramach 
zadania 
realizowane 
są dwa 
niezależne 
kontrakty: 
1)dotyczy 
nadzoru 
zadań 
realizowanyc
h w ramach 
Projektu 
„Poprawa 
jakości wody 
pitnej 

1) 82

2) 249

1) 73 1) 9 2)30 2)120 
pozostała 
kwota 
99 tys. zł 
poniesiona 
zostanie 
w 2019 r.]

Zadania realizowane 
w ramach Projektu 
„Poprawa jakości 
wody pitnej 
i uporządkowanie 
gospodarki ściekowej 
w Gminie Ozimek – 
Trias Opolski” oraz  
„Budowa kanalizacji 
sanitarnej 
w Aglomeracji 
Ozimek wraz 
z usprawnieniem 
zarządzania 
majątkiem sieciowym 
i wykorzystaniem 
OZE” - przy udziale 
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i uporządkow
anie 
gospodarki 
ściekowej 
w Gminie 
Ozimek – 
Trias 
Opolski”;  
POIiŚ  2007 - 
2013
2)dotyczy 
nadzoru 
zadań 
realizowanyc
h w ramach 
Projektu 
„Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej 
w Aglomeracj
i Ozimek 
wraz 
z usprawnieni
em 
zarządzania 
majątkiem 
sieciowym 
i wykorzystan
iem OZE” ; 
POIiŚ  2014 - 
2020

środków Funduszu 
Spójności.

13 Koszty 
utrzymania 
JRP oraz 
promocji - 
w ramach 
zadania 
realizowane 
są dwa 
niezależne 
kontrakty: 
1)dotyczy 
nadzoru 
zadań 
realizowanyc
h w ramach 
Projektu 
„Poprawa 
jakości wody 
pitnej 
i uporządkow
anie 

1) 527

2) 440

1) 387 1) 
140

2)68 2)130- 
pozostała 
kwota 
242 tys. zł 
poniesiona 
zostanie 
w latach 
2019 2020 ]

Zadania realizowane 
w ramach Projektu 
„Poprawa jakości 
wody pitnej 
i uporządkowanie 
gospodarki ściekowej 
w Gminie Ozimek – 
Trias Opolski” oraz  
„Budowa kanalizacji 
sanitarnej 
w Aglomeracji 
Ozimek wraz 
z usprawnieniem 
zarządzania 
majątkiem sieciowym 
i wykorzystaniem 
OZE” - przy udziale 
środków Funduszu 
Spójności.
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gospodarki 
ściekowej 
w Gminie 
Ozimek – 
Trias 
Opolski”;  
POIiŚ  2007 - 
2013
2)  dotyczy 
nadzoru 
zadań 
realizowanyc
h w ramach 
Projektu 
„Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej 
w Aglomeracj
i Ozimek 
wraz 
z usprawnieni
em 
zarządzania 
majątkiem 
sieciowym 
i wykorzystan
iem OZE” ; 
POIiŚ  2014 - 
2020

2) w załaczniku do uchwały po punkcie II "Gospodarka ściekowa" dodaje się punkt III "Gospodarka wodno - 
ściekowa" w brzmieniu:

III. Gospodarka ściekowa.

Termin realizacji oraz wysokość 
nakładów inwestycyjnych w latach 
w tys. złLp. Tytuł zadania Wartość 

w tys. zł
2014 2015 2016 2017 2018

Sposób 
finansowania 
planowanych 
inwestycji

1

Usprawnienie 
zarządzania 
majątkiem 
sieciowym  - 
realizacja 
zadania 
w ramach 
Projektu 
„Budowa 
kanalizacji 
sanitarnej 
w Aglomeracj
i Ozimek wraz 
z usprawnieni
em 

850

400 - 
pozostał
a kwota 
450 tys. 
zł 
poniesio
na 
zostanie 
w latach 
2019 - 
2020]

Zadania realizowane 
w ramach „Budowa 
kanalizacji sanitarnej 
w Aglomeracji 
Ozimek wraz 
z usprawnieniem 
zarządzania 
majątkiem 
sieciowym 
i wykorzystaniem 
OZE” - przy udziale 
środków Funduszu 
Spójności.
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zarządzania 
majątkiem 
sieciowym 
i wykorzystan
iem OZE” ; 
POIiŚ  2014 - 
2020

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz
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