
UCHWAŁA Nr XII/172/2012
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia 16 marca 2012 roku

w  sprawie  nadania  statutu  Zarządowi  Dróg  Powiatowych  w  Aleksandrowie  Kujawskim 
z/s w Odolionie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1592  ze  zm¹.)  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia   
27 sierpnia  2009r.  o   finansach publicznych  (Dz.U.  Nr  157,  poz.  1240 ze  zm.²)  uchwala  się,  
co następuje:

§ 1. Zarządowi Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie nadaje się 
Statut o niniejszej treści:

I. Postanowienia ogólne

§ 2.1. Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim działa  na podstawie:
1)  ustawy z  dnia  5  czerwca 1998 roku o  samorządzie  powiatowym (Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142, 

poz.1592 z późn. zm.),
2)  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  roku  o  pracownikach  samorządowych  (Dz.  U.  z  2008r. 

Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)
3)  ustawy  z  dnia  21  marca  1985  roku  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2007r.  Nr  19, 

poz. 115 z późn.zm.)
4)  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2009r.  Nr  157, 

poz.1240  z późn.zm.),
5) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.  z 2009r.  Nr.152,  

poz.1223 z późn.zm),
6) uchwały Nr IV/20/1999 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 26 stycznia 1999 

roku  o utworzeniu Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
7) Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
8) innych obowiązujących przepisów prawa.

     2. O ile mowa w statucie o:
1) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Aleksandrowskiego,
2) Wicestaroście – należy przez to rozumieć Wicestarostę Aleksandrowskiego,
3)  Dyrektorze  –  należy  przez  to  rozumieć  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim
4)  ZDP –  należy  przez  to  rozumieć  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Aleksandrowie  Kujawskim 

z/s w Odolionie.

§  3.1.  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Aleksandrowie  Kujawskim  działa  jako  powiatowa 
jednostka  organizacyjna  Powiatu,  finansowana   jest  przez  budżet  powiatu  i  wykonuje,  
w imieniu    Zarządu  Powiatu,  zarząd  drogami  powiatowymi  w zakresie  planowania,  budowy, 
modernizacji, utrzymania  i ochrony  dróg.

2.Siedzibą Zarządu Dróg Powiatowych jest Odolion gm. Aleksandrów Kujawski.

§  4.  Nadzór  merytoryczny  i  finansowy  nad  działalnością  Zarządu  Dróg  Powiatowych 
sprawuje Zarząd Powiatu.



§ 5. Terenem działania Zarządu Dróg Powiatowych jest Powiat Aleksandrowski obejmujący 
jednostki samorządowe:
            1) Miasto Aleksandrów Kujawski

2) Miasto Ciechocinek
3) Miasto Nieszawa
4) Gmina Aleksandrów Kujawski
5) Gmina Bądkowo
6) Gmina Koneck
7) Gmina Raciążek
8) Gmina Waganiec
9) Gmina Zakrzewo

II. Organizacja ZDP.

§ 6. 1. Działalnością ZDP kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na 
zewnątrz.

2. Dyrektora ZDP i jego zastępcę zatrudnia Zarząd Powiatu.

3. Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń do realizacji zadań statutowych.

4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora sprawuje Starosta Aleksandrowski.

5.  Dyrektor działa na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu do składania oświadczeń 
woli związanych z prowadzeniem  bieżącej działalności jednostki w zakresie zadań realizowanych 
przez jednostkę

6. Podczas nieobecności Dyrektora ZDP kierownictwo sprawuje zastępca Dyrektora.

7.  W celu  realizacji  zadań określonych w niniejszym statucie  oraz  w innych przepisach 
prawa, w ZDP mogą być tworzone działy, referaty i stanowiska pracy.

8. Zasady funkcjonowania ZDP, strukturę organizacyjną i zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd Powiatu.

9. Prawa  i  obowiązki  pracowników  zatrudnionych  w  ZDP  regulują  przepisy  
o pracownikach samorządowych oraz kodeks pracy.

III. Przedmiot działania

§ 7. Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych należy:
1) pełnienie funkcji inwestora, 
2) opracowanie projektów planów rozwoju sieci dróg powiatowych,
3) opracowanie projektów planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg 

oraz obiektów mostowych,
4) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających 

ruch, oznakowania i innych urządzeń związanych z drogą,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu w oparciu o współpracę z Wydziałem Komunikacji i 

Transportu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań 

na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,



8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg,
9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
10) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
11)  wykonywanie  robót  interwencyjnych,  utrzymaniowych  i  zabezpieczających  bezpieczeństwo 

ruchu drogowego,
12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,
13)  działania  zabezpieczające  przejezdność  dróg  w  okresie  zimowym  w  oparciu  o  przyjęte 

standardy i przyznane środki finansowe,
14)  przeciwdziałanie  niekorzystnym  przeobrażeniom  środowiska  mogącym  powstać  lub 

powstającym    w następstwie budowy, modernizacji lub utrzymania dróg,
15) wprowadzanie ograniczeń dla ruchu drogowego bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych 

dla  ruchu  drogowego  oraz  wyznaczanie  objazdów,  gdy  występuje  bezpośrednie  zagrożenie 
zniszczenia mienia,

16) współdziałanie z samorządami gmin i  miast  w zakresie przebiegu dróg i  organizacji  ruchu, 
budowy    i utrzymania dróg powiatowych,

17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
18)  sadzenie,  utrzymanie  oraz  usuwanie  drzew,  krzewów  i  innej  zieleni  oraz  ich  pielęgnacja  

w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
19) gospodarowanie gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie,
20) uzgadnianie tymczasowej organizacji ruchu oraz opiniowanie stałej organizacji ruchu,
21) wydawanie zezwoleń na umieszczanie i lokalizację urządzeń w pasie drogowym niezwiązanych 

z gospodarką drogową,
22) uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach,
23) przygotowanie niezbędnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej na planowane remonty dróg 

i ulic,
24)  przeprowadzanie  przetargów  na  wykonywane  robót  i  innych  prac  niezbędnych  zakresie 

gospodarki na drogach powiatowych w ramach upoważnienia Zarządu Powiatu,
25) współdziałanie z jednostkami Policji do spraw ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa 

ruchu,
26)  wykonywanie  koniecznych  zadań  z  zakresu  ratownictwa  technicznego  na  drogach  

w ramach współpracy z Państwową Strażą Pożarna, Policją itp.,
27) koordynacja zwalczania skutków w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych zagrażających 

drogom i obiektom mostowym.

IV. Gospodarka finansowa ZDP

§ 8.1. ZDP działa w formie jednostki budżetowej, prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z 
ustawą o finansach publicznych.

2.  Podstawą gospodarki  finansowej ZDP jest  plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd 
Powiatu.

3.  ZDP prowadzi działalność na bazie mienia w które został wyposażony.

4.  ZDP pokrywa swoje wydatki bieżące bezpośrednio z budżetu ZDP, a pobrane dochody 
odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu.

5.  ZDP  prowadzi  rachunkowość  oraz  sprawozdawczość  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.



6. ZDP do realizacji swoich zadań może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł, a w 
szczególności  bezpośrednio  z  funduszy celowych,  środków z  Unii  Europejskiej  albo  z  innych 
źródeł określonych w odrębnych przepisach.

7. ZDP sporządza roczne sprawozdania finansowe podlegające zatwierdzeniu przez Zarząd 
Powiatu.

V. Postanowienia końcowe

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednio przepisy 
wymienione w §2 ust.1.

§ 10. Wszelkie zmiany w Statucie dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących 
przy jego uchwalaniu.

§  11.  Traci  moc  uchwała  nr  XX/309/2009  Rady Powiatu  w Aleksandrowie  Kujawskim 
z  dnia  6  listopada  2009r.  w  sprawie  nadania  Statutu  Zarządowi  Dróg  Powiatowych   
w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,  
Nr  153,  poz.  1271,  Nr  200,  poz.  1688,  Nr  214,  poz.  1806;  Dz.U.  z  2003r.  Nr  162,  poz.  1568;  Dz.U.  
z  2004r.  Nr  102,  poz.  1055;  Dz.U.  z  2007r.  Nr  173,  poz.  1218;  Dz.U.  z  2008r.  Nr  180,  poz.  1111,  Nr  223,  
poz.  1458;  Dz.U.  z  2009r.  Nr  92,  poz.  753;  Nr  157,  poz.  1241;  Dz.U.  z  2010r.  Nr  28;  poz.  142 i  146,  Nr  40,  
poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, 
poz.  835,  Nr  152 poz.  1020,  Nr  238 poz.  1578,  Nr  257 poz.  1726,  Dz.U.  z  2011r.  Nr 185,  poz.  1092,  Nr 201,  
poz. 1183.




