UCHWAŁA NR XLI/248/06
RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.
Nr 45, poz. 319), uchwala się, co następuje:
§ .1 Uchwala się Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ .2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ .3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

Załącznik
do uchwały Nr XLI/248/06
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 czerwca 2006 r.

STATUT
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ .1 1.Niniejszym statutem rządzi się Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, zwany dalej
„Zarządem”.
.2 Zarząd jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Powiatu Grajewskiego.
.3 Zarząd prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego
ustalonego przez Radę Powiatu.
.4 Terenem działania Zarządu jest obszar Powiatu Grajewskiego, a siedzibą miasto
Grajewo.
.5 Bezpośredni nadzór nad Zarządem sprawuje Zarząd Powiatu Grajewskiego.
§ .2 Zarząd działa na podstawie:
)1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr. 204, poz.
2086, z późn. zm.).
)2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z późn. zm.).
)3 Innych obowiązujących aktów prawnych.
)4 Niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA

§ .3 Przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie obowiązków oraz zadań zarządcy
dróg powiatowych Powiatu Grajewskiego w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a w
szczególności:
)1 Opracowywanie planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania ochrony dróg i
obiektów mostowych, oświetlenia dróg, utrzymania zieleni, kształtowania
zagospodarowania pasa drogowego oraz przedstawianie ich Zarządowi Powiatu.

)2 Przygotowywanie zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania ochrony dróg w
związku z pracami nad projektem budżetu powiatu.
)3 Przygotowywanie warunków do realizacji w ramach zamówień publicznych, zlecanych
przez Zarząd Powiatu, zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg
i obiektów mostowych, w tym przygotowywanie procedur przetargowych i realizacja
przetargów.
)4 Pełnienie funkcji inwestora.
)5 Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zleconymi robotami z zakresu budowy
modernizacji, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych, w tym nadzór nad
realizacją zadań, odbiór i rozliczenia robót.
)6 Kontrolowanie stanu technicznego dróg, prowadzenie badań stanu nawierzchni i urządzeń
drogowych, przeglądy mostów.
)7 Sporządzanie projektów organizacji ruchu drogowego, wprowadzanie ograniczeń bądź
zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu, gdy wymaga tego ich stan techniczny,
wyznaczanie objazdów, wprowadzanie oznakowania dróg.
)8 Zarządzanie pasem drogowym w tym opracowywanie planów zagospodarowania pasa
drogowego, koordynacja robót w pasie drogowym i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego.
)9 Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
)10 Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.
)11 Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa technicznego, we współpracy z Państwową
Strażą Pożarną oraz jednostki ochrony przeciwpowodziowej.
)12 Realizacja decyzji organu zarządzającego ruchem drogowym, instalowanie urządzeń
bezpieczeństwa ruchu i sterowanie ruchem oraz oznakowania pionowego i poziomego.
)13 Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.
)14 Prowadzenie pomiarów natężeń ruchu i obciążeń ruchem nawierzchni drogowych oraz
prowadzenie w porozumieniu z policją ewidencji i badań z zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
)15 Przygotowywanie projektów części budżetu powiatu w zakresie budowy, modernizacji,
utrzymania i ochrony dróg.
)16 Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.
)17 Koordynacja działań powiatu w powiązaniu z pozostałymi szczeblami administracji
samorządowej i rządowej w zakresie zarządzania drogami.
)18 Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ .4 1. Strukturę organizacyjną Zarządu tworzą Dyrektor oraz komórki organizacyjne.

.2 Dyrektor organizuje i kieruje pracą Zarządu przy pomocy:
)1 Głównego Księgowego,
)2 Kierownika Służb Interwencyjnych,
)3 Stanowisk samodzielnych.
.3 W skład Zarządu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
)1 Dział Księgowo- Finansowo-Administracyjny.
)2 Obwód Drogowy.
)3 Stanowiska samodzielne: Starszy Projektant, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
.4 Dyrektora Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Grajewskiego.
.5 Dyrektor Zarządu jako kierownik zakładu pracy - w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy- wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników
Zarządu.
§ .5 Szczegółową strukturę organizacyjną, zakres oraz tryb pracy Zarządu określa
Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie uchwalony przez Zarząd
Powiatu.
ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ .6 Organem właściwym do nadania i zmian Statutu jest Rada Powiatu Grajewskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

