
Uchwała Nr XXX/185/08
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 17 grudnia 2008 roku 

w sprawie oceny stanu dróg w Gminie Korfantów

Na podstawie art.18 ust.1 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm. Dz.U 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111)  Rada Miejska w Korfantowie uchwala:

§ 1

Pomimo znaczących nakładów ponoszonych w ostatnich latach przez Województwo Opolskie, Powiat Nyski oraz Gminę Korfantów na podniesienie standardu dróg w gminie, Rada Miejska w Korfantowie uważa, że stan dróg na terenie gminy w dalszym ciągu wymaga podjęcia zdynamizowanych działań oraz zwiększenia nakładów w zakresie modernizacji, odnowy nawierzchni, przebudowy dróg w gminie, a tym samym poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. 

§ 2

1. Wnioskuje się do Marszałka Województwa Opolskiego o :

	włączenie do planów remontowo-inwestycyjnych Województwa Opolskiego przebudowy odcinka drogi nr 407 /Nysa-Łącznik/ w miejscowości Włodary, na którą została opracowana dokumentacja budowlana przez gminę Korfantów wg wytycznych ZDW w Opolu,

wybudowanie chodników w miejscowościach Kuropas, Stara Jamka, Rynarcice oraz Korfantów w ciągach dróg nr 405 /Korfantów-Niemodlin/ 
i 407 /Nysa-Łącznik/,

2. Wnioskuje się do Starosty Prudnickiego o:

a)	uwzględnienie w planach remontowo-inwestycyjnych odnowę nawierzchni dróg powiatowych przylegających do granic Gminy Korfantów i Powiatu Nyskiego obejmujące drogę relacji Korfantów–Biała oraz Ścinawa Mała-Niemysłowice ( przez tzw. las prudnicki).

3. Wnioskuje się do Starosty Nyskiego o :

a)	uwzględnienie w planach remontowo-inwestycyjnych dróg powiatowych następujących zadań:
-	przebudowa drogi powiatowej Jegielnica – Przydroże Małe (przysiółek Ligota Ścinawska),
-	odnowa nawierzchni drogi powiatowej Kuropas-Myszowice,
-	odnowa nawierzchni i budowa chodników na odcinku drogi powiatowej Korfantów-Rączka,
b)	podniesienie stanu bezpieczeństwa w miejscowościach gminy Korfantów wymaga budowy chodników dlatego też wnioskuje się o wspólne ustalenie wieloletniego zakresu przedsięwzięć w tym zakresie.

4.	Zobowiązuje się Burmistrza Korfantowa do dokonania weryfikacji sieci dróg gminnych oraz przedstawienia wniosków Radzie Miejskiej w tej sprawie.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



	       							        Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów









