
 

Uchwała Nr 153/865/2017 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 08 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczącego 

zawarcia z gminą Stalowa Wola porozumienia dotyczącego powierzenia do wykonania 

zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej 

i przebudowie drogi powiatowej nr 1026R- ul. Jagiellońskiej w Stalowej Woli 

 

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

(t.j. 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 zawarcia 
z Gminą Stalowa Wola porozumienia dotyczącego powierzenia do wykonania zadania 
publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i przebudowie 
drogi powiatowej nr 1026R – ul. Jagiellońskiej w Stalowej Woli.  
  
 

§ 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 zawarcia z Gminą Stalowa Wola porozumienia dotyczącego 
powierzenia do wykonania zadania publicznego polegającego na opracowaniu 
dokumentacji projektowej i przebudowie drogi powiatowej nr 1026R – 
ul. Jagiellońskiej w Stalowej Woli.  
 

 
Na podstawie art. 5 ust.2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie 
powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.814 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 4 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) Rada 
Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
1. Wyraża się zgodę na powierzenie Gminie Stalowa Wola wykonania zadania 

publicznego  określonego w art. 19 ust.1 i art. 20 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) i art. 4 ust.1 pkt.6 
ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 
z późn. zm.) w odniesieniu do drogi powiatowej nr 1026R – ul. Jagiellońskiej 
w Stalowej Woli.  

2. Zakres powierzonego zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
przebudowę drogi powiatowej nr 1026R- ul. Jagiellońskiej w Stalowej Woli. 

 
§ 2 

Powierzenie zadania nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem 
Stalowowolskim i Gminą Stalowa Wola regulującego zasady powierzenia zadania.  
 

§ 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 
 
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli wystąpił z wnioskiem o powierzenie Gminie Stalowa 

Wola zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej 

i przebudowie drogi powiatowej nr 1026R ulicy Jagiellońskiej w Stalowej Woli. 

Gmina Stalowa Wola przygotowuje do realizacji projekt pn. „Modelowanie 

kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji 

społecznej”. O dofinansowanie projektu Gmina zamierza ubiegać się  w ramach  

konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pn. „Modelowa 

rewitalizacja miast”.  Źródłem finansowania jest Program Operacyjny Pomoc 

Techniczna 2014-2020. Projekt Gminy ma dotyczyć dwóch zadań:  rewitalizacji rynku 

w Stalowej Woli –Rozwadowie i przebudowy ulic sąsiadujących z rynkiem 

tj. Jagiellońskiej, Kopernika, Kochanowskiego i Poprzecznej. W wyniku przebudowy 

ulice mają nawiązywać do charakteru przebudowanej płyty rynku. 

Ulica Jagiellońska jest drogą powiatową zarządzaną przez Zarząd Powiatu, aby Gmina 

Stalowa Wola mogła realizować zadanie na drodze powiatowej wymagane jest podjęcie 

uchwały przez Radę Powiatu o powierzeniu prowadzenia zadania publicznego oraz 

zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Powiatem w powyższej sprawie. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 
 
 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 


