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UCHWAŁA NR XLI/330/2022 

RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogami 

powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania 

zieleni przydrożnej i czystości w obrębie pasów drogowych. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 528)  oraz na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376, 1005,1595, z 2022 r., poz. 32) Rada Powiatu uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1. Powiat Starachowicki powierza  Gminie Starachowice wykonanie zadania publicznego dotyczącego 

zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice 

w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i  czystości w obrębie pasów drogowych. 

2. Powierzenie zadania następuje na okres od 01 maja 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. 

§ 2. Powiat Starachowicki na realizację zadania, o którym mowa  w § 1 przekaże Gminie Starachowice 

środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości: 76 559,78 zł. 

§ 3. Powierzenie zadania publicznego, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego 

pomiędzy Zarządem Powiatu Starachowickiego a Prezydentem Miasta Starachowice, w którym zostanie 

szczegółowo określony zakres powierzonego zadania i wzajemne rozliczenia finansowe. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodnicząca Rady 

 

 

Bożena Wrona 
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Uzasadnienie 

powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogami 

powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie 

utrzymania zieleni przydrożnej i czystości w obrębie pasów drogowych 

W myśl art. 19 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U.z 2020 r. 

poz. 470 z póź. zm.) zarządcą dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Powiatu 

Starachowickiego, w tym Miasta Starachowice  jest Zarząd Powiatu Starachowickiego. 

W wyniku prowadzonych  przez Zarząd Powiatu  rozmów z Gminą Starachowice w sprawie 

wykonywania przez Gminę Starachowice  zadań z zakresu letniego utrzymania dróg polegających na: 

utrzymaniu  zieleni przydrożnej w obrębie pasów dróg powiatowych przebiegających przez miasto 

Starachowice, wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjno-korekcyjnych żywopłotów przy ul. Majówka 

w Starachowicach, utrzymaniu czystości nawierzchni ulic powiatowych na terenie Miasta Starachowice 

wraz z porządkowaniem pasa drogowego z wszelkich zanieczyszczeń oraz jednorazowym, poziomowym 

oczyszczeniu chodników z mieszanki piaskowo-solnej pozostałej po zimowym utrzymaniu dróg, 

uzgodniono, iż Gminie Starachowice powierzone zostanie zadanie publiczne zarządzania drogami 

powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w powyżej przedstawionym 

zakresie. 

Na wykonywanie przez Gminę Starachowice powierzonego zadania publicznego Powiat Starachowice 

proponuje udzielnie dotacji celowej w roku 2022, na realizację zadania wymienionego § 1 w  wysokości 

nie większej niż 76 559,78 zł brutto w tym: 

1.356,40 zł - zabiegi pielęgnacyjno-korekcyjne żywopłotów przy ul. Majówka w Starachowicach, 

2.22 860,14 zł - koszenie zieleni ulicznej przy drogach powiatowych na terenie Miasta Starachowice, 

3.48 558,54 zł - utrzymanie czystości nawierzchni ulic powiatowych na terenie Miasta Starachowice wraz 

z porządkowaniem pasa drogowego z wszelkich zanieczyszczeń, 

4.4 784,70 zł - jednorazowe, pozimowe oczyszczenie chodników z mieszanki piaskowo-solnej pozostałej 

po zimowym utrzymaniu dróg, 

Stosownie do przepisu  art.12 pkt 8a w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r poz.528)  powierzenie zadań publicznych powiatu winno 

nastąpić na podstawie uchwały Rady Powiatu. 

Proponowana niniejszym współpraca  Powiatu Starachowickiego z Gminą Starachowice stanowi 

kontynuację realizacji zadań z zakresu letniego utrzymania dróg przez Gminę Starachowice w imieniu 

Powiatu Starachowickiego w latach 2018 – 2021 

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 



Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: powierzenia Gminie 

Starachowice zadania publicznego dotyczącego 

zarządzania drogami powiatowymi położonymi w 

granicach administracyjnych Miasta Starachowice w 

zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i czystości w 

obrębie pasów drogowych, 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Dariusz Dąbrowski, Marek 

Maciukajć, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Robert 

Sowula, Bożena Wrona 

 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 

Przemysław Czaja, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Krzysztof Serwicki, Dariusz 

Stachowicz 

 

NIEOBECNI (5) 

Joanna Główka, Maria Salwa, Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan, Izabela 

Wrona 
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