
 

Uchwała Nr 56/284/2015 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 22 października 2015 roku 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków 

finansowych na realizację projektu. 

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

/tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm./ Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do 

wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na 

realizację projektu. 

  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

  



 

Projekt 
                                       

Uchwała Nr.......................... 
Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia............................... 
 

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Gminą Stalowa Wola projektu pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej Woli” 
i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu. 
 
Na podstawie art. 6 ust.1 i art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) Rada Powiatu 
Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy partnerskiej z Gminą Stalowa Wola w sprawie wspólnej 

realizacji w roku 2016 projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulicy Klasztornej 
w Stalowej Woli” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

2. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 1 689 540,00 zł na 
rok, 2016 jako wkład własny Powiatu Stalowowolskiego. 

3. Całkowity koszt projektu wynosi 3 490 225,00 zł. 
 

§ 2 
 
Szczegółowe warunki wspólnej realizacji projektu określone zostaną w umowie partnerskiej 
zawartej z Gminą Stalowa Wola. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
  
 



 

 
UZASADNIENIE 

 

Wojewoda Podkarpacki ogłosił nabór wniosków w ramach programu wieloletniego pn. Program 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

W związku z ogłoszonym naborem Powiat Stalowowolski zamierza ubiegać się o dofinansowanie 

w roku 2016 projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej 

Woli”. 

Wartość projektu wynosi 3 490 225,00 zł (według kosztorysu inwestorskiego), w tym wartość 

kosztów kwalifikowanych 3 273 371,00 zł.  

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% wartości kosztów 

kwalifikowanych nie więcej niż 3 000 000,00 zł. Wobec powyższego dla projektu będzie można 

uzyskać dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 636 685,00 zł. 

Partnerem projektu będzie Gmina Stalowa Wola, która będzie uczestniczyła w finansowaniu 

projektu w wysokości 164 000,00 zł. Powyższe dofinansowanie pozwoli uzyskać Powiatowi 

dodatkowy 1 pkt. w skali oceny wniosków.  

Przewidywany montaż finansowy projektu: 

- środki budżetu państwa – 1 636 685,00 zł, 

- środki budżetu Powiatu – 1 689 540,00 zł, 

- środki budżetu Gminy Stalowa Wola – 164 000,00 zł. 

Realizacja projektu poprawi stan techniczny drogi, a przede wszystkim wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 


