
UCHWAŁA NR XXXII/241/2021 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie: powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego czasowego zarządzania 
drogą powiatową nr 0581 T Rataje - Starachowice w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa ul. 

Moniuszki w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. 
Nowowiejską – 6 Września wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejskiej – 

6 Września na skrzyżowanie z wyspą typu rondo”. 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się wolę przekazania Gminie Starachowice zarządzania drogą powiatową Nr 0581 T Rataje – 
Starachowice w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ulicą Moniuszki w Starachowicach dla potrzeb 
pozyskania dofinansowania oraz przygotowania i realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Moniuszki 
w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejską – 
6 Września wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejskiej - 6 Września na skrzyżowanie 
z wyspą typu rondo”. Przekazanie zarządzania drogą dokonane będzie na czas realizacji opisanej wyżej 
inwestycji. 

§ 2. Przekazanie zarządzania drogą, o której mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia  zawartego 
pomiędzy Zarządem Powiatu w Starachowicach a Prezydentem Miasta Starachowice, przy czym źródłem 
finansowania zadania będą środki własne Gminy Starachowice oraz dofinasowanie ze środków zewnętrznych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Starachowicach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9CF89528-5941-4BE2-B11F-EA59318EB95E. Uchwalony Strona 1



 
Uzasadnienie 

Prezydent Miasta Starachowice pismem znak GKDŚ.7226.18.2021.DS z dnia 16.06.2021 roku (data 
wpływu 21.06.2021) wystąpił do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przekazanie do czasowego zarzadzania 
drogą powiatową nr 0581 T Rataje - Starachowice na odcinku obejmującym skrzyżowanie ul. Moniuszki 
(droga gminna) z ul. Nowowiejską i 6 Września (droga powiatowa) w Starachowicach, w celu i na czas 
realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Moniuszki w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z al. Jana 
Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejską – 6 Września wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki 
i Nowowiejskiej – 6 Września na skrzyżowanie z wyspą typu rondo”.. 

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostanie przebudowane skrzyżowanie ulic 
Moniuszki oraz Nowowiejskiej i 6 Września na skrzyżowanie z wyspą typu rondo, ze zmianą organizacji 
ruchu. Powyższe działania poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz usprawnią, upłynnią i uregulują 
komunikację samochodową na przedmiotowych drogach. 

Przejęcie czasowego zarządzania ww. odcinkiem drogi pozwoli na dopełnianie wymagań formalnych 
w zakresie aplikowania przez Gminę Starachowice o środki zewnętrzne. Przekazanie zarzadzanie 
przedmiotowym odcinkiem drogi będzie obowiązywało na czas przygotowania inwestycji, aplikowania 
o środki zewnętrzne oraz realizacji zadania zakończonej skutecznym odbiorem i rozliczeniem robót 
budowlanych.
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: powierzenia Gminie Starachowice zadania
publicznego dotyczącego czasowego zarządzania drogą powiatową nr
0581T Rataje – Starachowice w związku z realizacją zadania pn.:
„Rozbudowa ul. Moniuszki w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z
al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejską – 6 Września wraz z
rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejskiej – 6 Września na
skrzyżowanie z wyspą typu rondo”,

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Dariusz Dąbrowski, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Marek Maciukajć,
Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, Mirosław
Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

NIEOBECNI (4)
Przemysław Czaja, Joanna Główka, Ryszard Nowak, Maria Salwa

Głosowanie zakończono w dniu: 26 sierpnia 2021, o godz. 09:37
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