
 

Uchwała Nr 106/570/2016 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 01 września 2016 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej  

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

drogi gminnej nr G100911R ulicy Lipowej 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 2016 r. poz. 814) 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 gminnej nr G100911R 

ulicy Lipowej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych, jako wsparcia 

finansowego. 

 
§ 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 gminnej nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia 

środków finansowych na realizację projektu. 

 
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814) 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 2017 projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R 

ulicy Lipowej 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 400 000,00 zł, na 

rok 2017 jako wsparcia finansowego udzielonego przez Powiat Stalowowolski. 

3. Całkowity koszt projektu wynosi 6 816 660,00 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. 

Zaakceptowano: 
Alicja Mach – Naczelnik IMP 
Aleksander Szczęch – Radca Prawny 

 



 

UZASADNIENIE 
 

Gmina Stalowa Wola planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi 
gminnej nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej Woli” w ramach programu wieloletniego 
,,Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 
Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2017. W związku z uzgodnieniami pomiędzy Gminą 
Stalowa Wola a Powiatem Stalowowolskim ustalono, że Powiat Stalowowolski dofinansuje 
projekt Gminy w wysokości ok. 10% wkładu własnego gminy nie więcej niż 400 000,00 zł. 
Całkowita wartość projektu wynosi 6 816 660,00 zł,  
przewidywane dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 3 000 000,00 zł 
środki budżetu Powiatu Stalowowolskiego w wysokości 400 000,00 zł. 
środki budżetu Gminy Stalowa Wola w wysokości 3 416 660,00 zł 
 
Powiat Stalowowolski planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania pn. ,,Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1025R ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli” w ramach ww. programu i Gmina 
Stalowa Wola przewiduje dofinansowanie projektu składanego przez Powiat. 
 
 
 
Akceptuję: 
 
Alicja Mach 
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu 
 
 
 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


