
UCHWAŁA NR 1025/118/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 17 lipca 2006r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
dotyczącej nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Sierpcu. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) w związku z art. 21
ust. 1  ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr
204 poz. 2086 z późn. zm.), art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)  oraz § 60 ust.
1 i 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2002r. Nr 173, poz.3826 z
późn.zm.),  Zarząd Powiatu w Sierpcu uchwala, co następuje: 

§ 1.

1. Wnosi  pod obrady Rady Powiatu  w Sierpcu projekt  uchwały w sprawie
nadania  statutu  Zarządowi  Dróg  Powiatowych  w  Sierpcu,  stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd :

1. Paweł Ambor – Przewodniczący Zarządu ..........................................

2. Andrzej Twardowski – Wicestarosta ..........................................

3. Marek Lejman – członek Zarządu ..........................................

4. Maria Jamiołkowska – członek Zarządu ..........................................

5. Leszek Zarębski – członek Zarządu ..........................................



                                                                    
/ projekt /

UCHWAŁA   Nr………/......…/06
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia………………… 2006r.

W sprawie:  nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Sierpcu 

Na  podstawie  art.  12  pkt  11   ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  o  samorządzie
powiatowym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592  z późn. zm.) w związku z art. 21
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2086 z późn. zm.), art. 20 ust. 2, art. 238 ust. 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)    Rada Powiatu w
Sierpcu uchwala,  co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Zarządowi Dróg Powiatowych w Sierpcu  stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały 
Nr…………/…......./06

Rady Powiatu w Sierpcu 
z dnia……………2006r.

Statut 
Zarządu Dróg Powiatowych

 w Sierpcu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Zarząd Dróg Powiatowych , zwany dalej Zarządem , działa  na podstawie: :
2. Uchwały numer 9/II/98 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 grudnia 1998

roku  w  sprawie  powołania  jednostki  organizacyjnej  pod  nazwa  Zarząd
Dróg Powiatowych w Sierpcu

3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001
r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) 

4. Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 roku,
nr. 204 poz. 2086 z późn. zm.)

5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych  ( Dz. U. nr 249
poz. 2104 z późn. zm.)

6. niniejszego Statutu 

§ 2

Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Sierpcu  jest  jednostką  organizacyjną  Powiatu
Sierpeckiego  działającą  w  formie  jednostki  budżetowej.  Siedzibą  Zarządu  jest
Miasto Sierpc. 

II.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  DZIAŁANIA  ZARZĄDU  DRÓG
POWIATOWYCH W SIERPCU

§ 3

1.  Przedmiotem  działania  Zarządu  są  sprawy  związane  z  zarządzaniem  drogami
publicznymi  w  granicach  administracyjnych  powiatu  sierpeckiego,  dla  których
zarządcą jest zarząd powiatu.
2.Do  zadań  Zarządu  Dróg  Powiatowych  należy  wykonywanie  zadań  Powiatu
wynikających  z  ustawy  o  drogach  publicznych  i  innych  aktów  prawnych,   a  w
szczególności:

1) opracowywanie projektów planu rozwoju sieci drogowej, 
2) opracowywanie projektów planów finansowania  przebudowy,   budowy ,



utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych,
3) pełnienie  funkcji  inwestora  w zakresie  modernizacji  i  remontów  dróg  ,

obiektów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
4) utrzymywanie  nawierzchni  dróg   ,  chodników  ,  drogowych  obiektów

inżynieryjnych  ,  urządzeń  zabezpieczających  ruch   i  innych  urządzeń
związanych z drogą

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu 
6) prowadzenie w pełnym zakresie utrzymania zimowego nawierzchni jezdni 
7) koordynacja robót w pasie drogowym 
8) przygotowywanie  infrastruktury  drogowej  dla  potrzeb  obronnych  oraz

wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju
9) wydawanie decyzji administracyjnych  w zakresie:

a) zajęcia pasa drogowego
b) zjazdów z dróg 
c) orzekania o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego

10) pobieranie opłat i kar pieniężnych
11) prowadzenie ewidencji dróg oraz drogowych obiektów mostowych, tuneli,

przepustów 
12) sporządzanie  informacji  o  drogach  publicznych  oraz  przekazywanie  ich

Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad
13) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
14) wykonywanie robót inwestycyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających
15) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników 
16) przeciwdziałanie  niekorzystnym  przeobrażeniom  środowiska  mogącym

powstać w następstwie budowy lub utrzymania dróg 
17) wprowadzanie  ograniczeń  dla  ruchu  ,  zamykanie  dróg  i  obiektów

drogowych, wyznaczanie objazdów
18) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
19) dokonywanie okresowych pomiarów poziomów   w  środowisku substancji

lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją obiektów drogowych
i  każdorazowo  w razie  ich  przebudowy  zmieniającej  w istotny  sposób
warunki eksploatacji

20) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów  w pasie drogowym
21) opiniowanie wniosków o przejazdy po  drogach pojazdów przekraczający

dopuszczalne gabaryty
22) prowadzenie  gospodarki  gruntami   innymi  nieruchomościami

pozostającymi w jego zarządzie
23) wnioskowanie  o  nabywanie  nieruchomości  pod  pasy  drogowe  dróg

publicznych 
24) zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia pasa drogowego w imieniu

Zarządu Powiatu Sierpeckiego 
25) utrzymywanie oznakowania pionowego dróg i sygnalizacji świetlnej  wraz

trwałego uiszczaniem opłat za energię elektryczną na ten cel
26) utrzymywania trwałego należytym stanie tablic  nazwami ulic   
27) sprawowanie trwałego zarządu  gruntami znajdującymi się  w pasie  dróg



powiatowych na podstawie wydanych decyzji 
28) Opracowywanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg powiatowych.
29) inne zadania związane z realizacją zadań zarządcy dróg publicznych 

III. ADMINISTRACJA 

§ 4

1. Pracą  Zarządu  Dróg  Powiatowych  kieruje  jednoosobowo
kierownik , powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu
w Sierpcu. 

2. Zwierzchnikiem  służbowym  kierownika  Zarządu  Dróg
Powiatowych jest Starosta Sierpecki. 

3. Kierownik  pełni  funkcję  pracodawcy  w  stosunku  do
pracowników zatrudnionych w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Sierpcu.

§ 5 

Kierownik  kieruje  Zarządem  i  odpowiada  za  realizację  zadań  określonych
niniejszym statutem,  a zwłaszcza za;

1) podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadry
2) wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej jednostki
3) nadzór na realizacją zadań poszczególnych komórek organizacyjnych
4) sporządzanie  sprawozdań,  projektów  finansowo  –  rzeczowych   oraz

inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań.

IV. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA .

§ 6 

Wewnętrzną  strukturę  organizacyjną  Zarządu   Dróg  Powiatowych  określa
Regulamin Organizacyjny zatwierdzany przez Zarząd Powiatu w Sierpcu.

§ 7

Wprowadzenie regulacji  płac i  zmian płacowych dotyczących ogółu pracowników
Zarządu możliwe jest wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu.



V.FINANSE

§ 8

6. Zarząd prowadzi działalność na podstawie planu finansowego.
7. Plan finansowy zatwierdza Zarząd Powiatu.

§ 10

Zbywanie i nabywanie środków trwałych jest możliwe wyłącznie za zgodą Zarządu
Powiatu  poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Powiatu.  

§ 11

Środki  finansowe na działalność Zarządu Dróg Powiatowych pochodzą z budżetu
powiatu sierpeckiego oraz innych źródeł finansowania. 

§ 12

1.Zarząd sporządza sprawozdania finansowe  i przesyła  do Zarządu Powiatu celem
sprawdzenia pod względem finansowym.
2.  Kontrolę  działalności  i  kontrolę  rozliczeń  finansowych  z   budżetem  powiatu
przeprowadzają pracownicy upoważnieni przez Starostę. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13

Statut Zarządu Dróg Powiatowych jest uchwalany przez Radę Powiatu.
§ 14

Kierownik ponosi  odpowiedzialność jednoosobowo za przestrzeganie postanowień
niniejszego statutu. 


