UCHWAŁA NR 377/XL/2006
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu

Na podstawie art. 238 ust. 3 w związku z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmian.), Rada Powiatu
Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się statut Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu z siedzibą
w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 136, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego i Dyrektorowi
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław BASTA

Załącznik do uchwały nr 377/XL/2006
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 18 maja 2006 r.

STATUT
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
---------------------------------------------------------------ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, zwany dalej „Zarządem Dróg”, jest
jednostką budżetową, utworzoną przez Radę Powiatu Nowosądeckiego.
2. Zarząd Dróg działa na podstawie:
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592 ze zmian.),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 204,
poz. 2086 ze zmian.),
- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r.,
nr 108, poz.908 ze zmian.)
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.
2104 ze zmian.),
- ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu
lądowego (Dz.U. nr 267, poz. 2251),
- uchwały nr 20/V/99 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 stycznia 1999 r. w
sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,
- innych przepisów prawa oraz
- niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II
SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA
§2
1. Siedzibą Zarządu Dróg jest miasto Nowy Sącz.
2. Obszar działania Zarządu Dróg obejmuje powiat nowosądecki.

ROZDZIAŁ III
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§3
1. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy
drogi – zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu nowosądeckiego,
obejmujące sprawy z zakresu planowania, budowy i modernizacji, utrzymania
i ochrony dróg oraz zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

2. Wykaz dróg powiatowych , o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do
niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§4
Organizację i zasady funkcjonowania Zarządu Dróg określa regulamin organizacyjny,
uchwalony przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

ROZDZIAŁ V
NADZÓR NAD ZARZADEM DRÓG
§5
Nadzór nad działalnością Zarządu Dróg sprawuje Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

ROZDZIAŁ VI
ORGANY ZARZĄDU DRÓG
§6
1. Organem zarządzającym i kierującym pracą Zarządu Dróg oraz odpowiedzialnym
za jego działalność jest Dyrektor.
2. Starosta nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.
3. Dyrektor reprezentuje Zarząd Dróg na zewnątrz.
4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zarządu Dróg oraz dokonuje wobec nich
czynności z zakresu prawa pracy.

ROZDZIAŁ VII
MIENIE ZARZADU DRÓG
§7
1. Zarząd Dróg zarządza – w imieniu Powiatu Nowosądeckiego – drogami
powiatowymi, o których mowa w § 3 ust. 2, oraz mieniem przekazanym
w użyczenie przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.
2. Zarząd Dróg ubezpiecza przekazane w użyczenie nieruchomości i majątek Powiatu
Nowosądeckiego.
3. Zarząd Dróg ubezpiecza się od odpowiedzialności
z prowadzeniem działalności statutowej.

cywilnej

związanej

ROZDZIAŁ VIII
GOSPODARKA FINANSOWA
§8
1. Podstawą gospodarki Zarządu Dróg jest roczny plan finansowy zatwierdzony
przez Dyrektora Zarządu Dróg w oparciu o uchwaloną przez Radę Powiatu
Nowosądeckiego uchwałę budżetową.
2. Zarząd Dróg pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody
odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego.
§9
Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Zarządu Dróg, w tym
za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustaw
wymienionych w § 1 ust. 2 statutu oraz przepisy wydane na ich podstawie.
2. Statut nadaje Rada Powiatu Nowosądeckiego. Przepisy ust. 2 stosuje się
odpowiednio przy dokonywaniu zmian w statucie.

