
 

Uchwała Nr 140/766/2017 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 09 marca 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącej 

przystąpienia do wspólnej realizacji z Nadleśnictwem Gościeradów zadania polegającego 

na przebudowie/remoncie drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów- Zdziechowice. 

 

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 z późn. zm./ Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala 

co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia do 

wspólnej realizacji z Nadleśnictwem Gościeradów zadania polegającego na 

przebudowie/remoncie drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów- Zdziechowice.  

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projekt  
UCHWAŁA Nr ……………………. 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 
z dnia………………. 

 

w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Nadleśnictwem Gościeradów zadania 

polegającego na przebudowie/remoncie drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów- 

Zdziechowice. 

 

Na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 2011 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 

2016 r. poz. 814 z późn. zm) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na przystąpienie do wspólnej realizacji z Nadleśnictwem Gościeradów zadania 

polegającego na przebudowie/remoncie drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów –Zdziechowice.  

§ 2 

Szczegółowe warunki wspólnej realizacji zadania zostaną zawarte w umowie zawartej pomiędzy 

stronami. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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



 

UZASADNIENIE 

 
Nadleśnictwo Gościeradów jest zainteresowane wspólną realizacją z Powiatem Stalowowolskim 
zadania polegającego na przebudowie/remoncie drogi powiatowej nr 1001R Gościeradów – 
Zdziechowice. Nadleśnictwo może uzyskać środki na realizację zadania z Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych. W tym celu niezbędna jest uchwała intencyjna Rady Powiatu 
Stalowowolskiego o wspólnej realizacji zadania, w celu przeprowadzenia konsultacji z Forum 
Leśno-Samorządowym. 
W przypadku gdy Nadleśnictwo otrzyma dofinansowanie z Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych zostanie sporządzona umowa określająca szczegółowe warunki zadania, w tym: 
termin, zakres , wartość i udział poszczególnych stron w jego finansowaniu. 
Przewiduje się, że zadanie będzie realizowane na odcinku drogi powiatowej o długości około 830 
m, od granicy powiatu. Szacunkowa wartość zadania wynosi 220 tys. zł. 
Nadleśnictwo jest zainteresowane wspólną realizacją zadania, gdyż przedmiotowa droga jest 
jedyną drogą umożliwiającą wywóz drzewa z dużych obszarów leśnych. Pozyskanie 
dofinansowania z Nadleśnictwa stwarza możliwość poprawienia stanu technicznego drogi 
powiatowej przy udziale środków zewnętrznych. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest 
uzasadnione. 
 
 
 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


