u C H W A L A Nr

XII!166!99

Rady Miejskiej Walbrzycha
1999r.
z dnia 26 sierpnia

w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwa "Zarzad Dróg i
Komunikacji" w Walbrzychu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1999r. o
samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z pózno zm.) oraz
art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z pózno zm.) Rada Miejska Walbrzycha uchwala, co
nastepuje:

§1
Z dniem l wrzesnia 1999 roku tworzy sie jednostke budzetowa pod nazwa
"Zarzad Dróg i Komunikacji" w Walbrzychu.

§2
Zakres zadan, obszar dzialania oraz zasady gospodarki finansowej okresla statut
Zarzadu Dróg i Komunikacji w Walbrzychu stanowiacy zalacznik Nr 1 do
niniej szej uchwaly.

§3
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Miasta Walbrzycha.
§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu.
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UZASADNIENIE

Stosownie do ustalen Uchwaly Nr IX/l 07/99 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia
30 kwietnia 1999r. w II kwartale i w lipcu br. podjeto prace organizacyjne
majace na celu utworzenie jednostki budzetowej Gminy Walbrzych pod nazwa
"Zarzad Dróg i Komunikacji w Walbrzychu".
Uzasadnieniem propozycji utworzenia Zarzadu i w konsekwencji przyjecia
powyzszej uchwaly, jest zapewnienie prawidlowego i sprawnego realizowania
zadan zarzadcy dróg w miescie, o których mowa w art.20 ustawy o drogach
publicznych oraz usprawnienia miejskiego transportu zbiorowego.

Walbrzych, sierpien 1999r.
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Zalacznik Nr l
do uchwaly Nr .XIlll.6.S./99
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia .26..s.ier.oilia .....1999 roku

STATUT

Zarzadu Dróg i Komunikacji
w Walbrzychu
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STATUT
Zarzadu Dróg i Komunikacji w Walbrzycbu
Rozdzial I
Postanowienia

ogólne

§1
l. Zarzad Dróg i Komunikacji w Walbrzychu, zwany dalej ZDiK, dziala jako jednostka
budzetowa Gminy Walbrzych.
2. ZDiKjest finansowany i rozliczany z budzetu Gminy Walbrzych
3. Nadzór nad dzialalnosciaZDiK sprawuje Zarzad Miasta Walbrzycha.
4 Siedziba ZDiK jest Walbrzych.

Rozdzial II
Podstawa

prawna

§2
Zarzad Dróg i Komunikacji w Walbrzychu dziala na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz.U z 1996r. Nr 13, poz. 74
z pózno zm.),
2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.UNr 14, poz. 60 z
pózno zm.),
3. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.UNr 155, poz. 1014 z
pózno zm.),
4. Uchwaly Nr XII/l66/99 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie
utworzenia jednostki budzetowej pod nazwa ,,zarzad Dróg i Komunikacji w Walbrzychu".

Rozdzial III
Przedmiot dzialania ZDiK

§3
l. W zakresie dróg:
a) zarzadzanie drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi w
granicach Gminy
Walbrzych, w rozumieniu przepisów ustawy o drogach
publicznych,
b) okreslanie warunków technicznych opiniowanie dokumentacji projektowej budowy

i
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b) okreslanie warunków technicznych i opiniowanie dokumentacji projektowej budowy i
modernizacji dróg,
c) wylanianie w obowiazujacej procedurze wykonawców dokumentacji projektowej i
robót drogowych,
d) udzial w opracowywaniu i opiniowaniu planów zagospodarowania przestrzennego i
innych o charakterze urbanistycznym,
e) prowadzenie analizy sprawnosci ukladu komunikacyjnego, organizacji i
bezpieczenstwa ruchu, inicjowanie zmian usprawniajacych system sterowania ruchem
drogowym i sygnalizacja swietlna,
f) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów inzynierskich, okreslanie warunków
technicznych uzbrojenia podziemnego w granicach pasa drogowego oraz opiniowanie
planów zwiazanych z rozbudowa infrastruktury miejskiej z wykorzystaniem pasa
drogowego,
g) usuwanie z pasa drogowego oraz innych terenów stanowiacych mienie komunalne
obiektów i rzeczy, które moga zagrazac bezpieczenstwu uzytkowników oraz
porzadkowi publicznemu i estetyce,
h) remonty i eksploatacja oswietlenia ulicznego, utrzymanie kanalizacji burzowej,
zieleni w pasie drogowym oraz parkingów,
i) wydawanie zezwolen na zajecia pasa drogowego,
j) udzielanie zezwolen na umieszczanie reklam w pasie drogowym,
k) swiadczenie
uslug w zakresie uzgadniania
dokumentacji
geodezyjno
kartograficznej i projektowej,
l) wystawianie
tytulów
wykonawczych dotyczacych
naleznosci na rzecz ZDiK
wynikajacych z wydanych decyzji administracyjnych,
l) wydawanie decyzji administracyjnych wynikajacych z ustawy o drogach publicznych.

2. W zakresie organizacii gminnego transportu zbiorowego:
a) organizowanie przetargów dla przewozników, ustalanie zadan przewozowych w
gminnym transporcie zbiorowym, zamawianie uslug przewozowych, nadzór nad ich
realizacja oraz informowanie spoleczenstwa o funkcjonowaniu gminnego transportu
zbiorowego,
b) kontrola swiadczonych uslug przewozowych,
c) przygotowywanie projektów zalozen taryfowych w gminnym transporcie zbiorowym,
d) dystrybucja biletów autobusowych oraz kontrola oplat za przejazdy i windykacja
naleznosci z tytulu przejazdu pasazerów bez biletów,
e) opracowywanie rozkladów jazdy i kontrola ich przestrzegania,
f) koordynacja rozkladów jazdy,
g) budowa,
konserwacja
i utrzymanie
w nalezytym
porzadku
przystanków
komunikacyjnych,
h) marketing i analizy stanu gminnego transportu zbiorowego zmierzajace do
podnoszenia jakosci uslug przewozowych.

3. Wzakresie finansów:
a) opracowywanie planów finansowych zabezpieczajacych realizacje statutowych zadan
ZDiK w zarzadzaniu drogami i funkcjonowaniu gminnego transportu zbiorowego,
b) ZDiK moga byc zlecane przez Zarzad Miasta Walbrzycha równiez inne zadania przy
zapewnieniu na ich realizacje srodków finansowych.
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Rozdzial IV
Struktura

organizacyjna

i nadzór nad ZDiK

§4

1. Strukture organizacyjna ZDiK okresla "Regulamin Organizacyjny ZDiK" opracowany
przez Dyrektora ZDiK i zatwierdzony przez Zarzad Miasta Walbrzycha.
2. Integralna czescia Regulaminu jest schemat organizacyjny.
§5

1. ZDiK kieruje Dyrektor powolywany i odwolywany przez Zarzad Miasta Walbrzycha.
2. Dyrektor ZDiK zarzadza jednostka w zakresie okreslonym w pelnomocnictwie
udzielonym przez Zarzad Miasta Walbrzycha i reprezentuje ja na zewnatrz.
3. Dyrektor ZDiK podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie ustalonym w planach
finansowych i rzeczowych przyjetych do realizacji zadan budzetowych oraz okreslonych
w przepisach prawa pracy dla pracowników.
4. Dyrektor wykonuje swoje obowiazki i zadania przy pomocy dwóch Zastepców Dyrektora
i Glównego Ksiegowego.
5. Dyrektor ZDiK powoluje i odwoluje swoich Zastepców i Glównego Ksiegowego.
6. Zastepcy i Glówny Ksiegowy dzialaja w ramach udzielonego przez Dyrektora ZDiK
upowaznienia i ponosza przed nim odpowiedzialnosc za podejmowane decyzje.
§6

1. Organem sprawujacym nadzór nad ZDiK jest Zarzad Miasta Walbrzycha.
2. Zarzad Miasta Walbrzycha dokonuje okresowej oceny dzialalnosci Dyrektora ZDiK pod
katem:
a) prawidlowosci wykorzystania srodków przeznaczonych na okreslone cele,
b) wdrazania
rozwiazan
organizacyjnych
i prawnych
oraz
porzadkowych
zabezpieczajacych wlasciwa eksploatacje i utrzymanie dróg,
c) wlasciwego wykonywania zadan zleconych przez Zarzad Miasta Walbrzycha.

Rozdzial V
Gospodarka

finansowa

§7

1. Gospodarke finansowaZDiK reguluja odpowiednie przepisy ustawy o finansach
publicznych.
2. ZDiK prowadzi dzialalnosc na zasadach okreslonych dla jednostek budzetowych.
3 Podstawa gospodarki finansowej ZDiK jest roczny plan dochodów
wydatków
zatwierdzany przez Dyrektora ZDiK.
4. Na pokrycie dzialalnosci statutowej ZDiK uzyskuje srodki z budzetu Gminy Walbrzych.
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Rozdzial VI
Mienie ZDiK
§8

l. Srodki trwale ZDiK stanowia mienie komunalne Gminy Walbrzych.
2. Zasady dysponowania mieniem, o którym mowa w ust. l okresla Zarzad Miasta
Walbrzycha.

Rozdzial VII
Akty prawne wydawane przez Dyrektora

ZDiK

§9

l. Dyrektor ZDiK na podstawie obowiazujacych przepisów prawa wydaje:
a. zarzadzenia, polecenia sluzbowe - jako przepisy wewnetrzne regulujace sposób
realizacji zadan merytorycznych jednostki,
b. decyzje i postanowienia - w rozumieniu przepisów o postepowaniu administracyjnym,
c. regulaminy, instrukcje, okólniki jako przepisy wewnetrzne o charakterze
porzadkowym.
2. Wewnetrzne akty prawne okreslaja zakres regulacji przedmiotowego zagadnienia oraz
podstawe prawna wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za realizacje podjetej
sprawy.
3. Projekty wewnetrznych aktów prawnych przygotowuje Dzial Organizacji, Zarzadzania i
Kadr we wspóldzialaniu z komórka organizacyjna wlasciwa dla przedmiotu sprawy.
4. Projekty aktów o których mowa w ust. 2 podlegaja zaopiniowaniu przez kierownika pionu
funkcjonalnego nadzorujacego zagadnienie bedace przedmiotem rozstrzygniec i radcy
prawnego.
5. Akty prawne podpisane przez kierownika jednostki podlegaja ewidencji w Dziale
Organizacji, Zarzadzania i Kadr a nastepnie przekazaniu do realizacji wlasciwym
merytorycznie komórkom organizacyjnym ZDiK.
6. Za prawidlowa realizacje aktów prawnych Dyrektora odpowiadaja kierownicy dzialów.

Rozdzial VIII
Zasady podpisywania pism i decyzji
§1O

l. Decyzje administracyjne ZDiK zgodnie z udzielonym przez Zarzad Miasta Walbrzycha
pelnomocnictwem podpisuje Dyrektor i Zastepcy Dyrektora.
2. Pisma i dokumenty ZDiK wychodzace na zewnatrz podpisuje Dyrektor i jego Zastepcy.
3. Kierownicy komórek organizacyjnych i specjalisci podpisuja korespondencje wewnetrzna
o charakterze informacji, jak równiez pisma dot. zagadnien ich komórek i stanowiska
pracy.
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Rozdzial IX
Postanowienia koncowe
§11
Zmiany

URZAD MIEJSKI

i uzupelnienia

W WALBRZYCHU

Obsluga Rady Miejskiej

niniejszego

Statutu wymagaja zgody Rady Miejskiej Walbrzycha.
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