
UCHWAŁA NR XLVIII/374/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Miejskich w Kościerzynie oraz 
nadania jej statutu

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 11, 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn.zm)Rada Miasta Kościerzyna na wniosek 
Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną – jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Dróg Miejskich 
w Kościerzynie”, zwany dalej „Zarządem”. 

§ 2. 1. Zarząd będzie wykonywał zadania zarządcy dróg publicznych gminnych oraz dróg wewnętrznych 
położonych na terenie Miasta Kościerzyna oraz zadania zarządcy innych nieruchomości i mienia przekazanego 
w zarząd. 

2. Szczegółowy zakres zadań Zarządu określa Statut.

§ 3. 1. Nadaje się Zarządowi Dróg Miejskich Statut o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zarządowi przekazuje się w zarząd mienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym 
nieruchomości przekazane w trwały zarząd. 

§ 4. Upoważnia się Dyrektora Zarządu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w sprawach wchodzących w zakres zadań Zarządu 
określonych w Statucie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Kościerzyna

Barbara Wysiecka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

STATUT 
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOŚCIERZYNIE 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 

§ 1. 1. Jednostka o nazwie „Zarząd Dróg Miejskich w Kościerzynie”, zwany w dalszej części statutu 
„Zarządem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

2. Zarząd ma siedzibę w Kościerzynie. 

3. Zarząd używa pieczęci o treści „Zarząd Dróg Miejskich w Kościerzynie”. 

4. Przedmiotem działalności Zarządu jest: 

1) wykonywanie zadań zarządcy gminnych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych w granicach 
administracyjnych miasta Kościerzyny; 

2) wykonywanie zadań zarządcy innych nieruchomości i mienia przekazanego w zarząd na podstawie uchwały 
Rady Miasta Kościerzyna; 

3) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów 
właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

4) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg 
oraz drogowych obiektów inżynierskich; 

5) pełnienie funkcji inwestora; 

6) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających 
ruch i innych urządzeń związanych z drogami; 

7) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; 

8) koordynacja robót w pasie drogowym; 

9) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych; 

10) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie 
uprawnionym organom; 

11) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg 
Krajowych i Autostrad; 

12) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

13) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 

14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników; 

15) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym 
w następstwie budowy lub utrzymania dróg; 

16) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz 
wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób 
lub mienia; 

17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 

18) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów; 
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19) prowadzenie płatnej strefy parkowania; 

20) rozpatrywanie roszczeń użytkowników dróg i innych zarządzanych nieruchomości związanych z ich 
nienależytym utrzymaniem (w tym zapewnienie obsługi prawnej postępowań toczących się w tym zakresie 
przed sądami powszechnymi oraz ubezpieczycielami); 

21) zadania z zakresu ochrony środowiska; 

22) uzgadnianie i opiniowanie, w zakresie swojej właściwości, dokumentacji projektowej, a w szczególności sieci 
infrastruktury (w tym kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulic, sieci wodociągowych, 
ciepłowniczych, energetycznych, gazowych, teletechnicznych); 

23) budowa i utrzymanie kanalizacji deszczowej oraz wydawanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci 
kanalizacji deszczowej; 

24) utrzymanie cieków naturalnych, rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych; 

25) budowa i utrzymanie oświetlenia ulicznego; 

26) organizowanie i nadzorowanie komunikacji miejskiej; 

27) utrzymywanie grobów wojennych; 

28) okolicznościowe dekorowanie ulic miasta; 

29) prowadzenie inwestycji związanych z zarządzanymi nieruchomościami oraz mieniem i w zakresie zadań 
określonych w niniejszym paragrafie; 

30) pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz innych jej jednostek 
organizacyjnych. 

§ 2. Zarząd wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów prawa, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), 

2) ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 
115 z późn.zm.), 

4) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 
908 z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759 ze zm.), 

6) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze 
zm.), 

7) Uchwał Rady Miasta Kościerzyna, Zarządzeń Burmistrza Miasta Kościerzyna i aktów prawa miejscowego. 

§ 3. 1. Zarząd, jako jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kościerzyna, nie posiada osobowości prawnej 
i działa w formie jednostki budżetowej. 

2. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pokrywa swoje wydatki 
bezpośrednio z budżetu Miasta Kościerzyna, a pobrane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu. 

Rozdział 2.
ORGANIZACJA ZARZĄDU 

§ 4. 1. Zarządem kieruje jednoosobowo Dyrektor. 

2. Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Dyrektor na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Kościerzyna. 

3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Kościerzyna. 

4. Dyrektor kieruje jednostką jednoosobowo zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego statutu 
i w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Kościerzyna. 
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5. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora w zakresie wynikającym z posiadanych 
upoważnień. 

§ 5. 1. Dyrektor Zarządu wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego. 

2. Z Zastępcą Dyrektora i Głównym Księgowym stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor Zarządu. 

3. Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora oraz 
wynikających z zakresu obowiązków i ponoszą przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 

§ 6. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Zarządu  oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy. 

§ 7. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora Zarządu należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącymi sprawami Zarządu, 

2) opracowanie rocznych planów działalności Zarządu, 

3) opracowanie rocznych planów finansowych, 

4) opracowanie rocznych planów inwestycji i remontów, 

5) decydowanie w sprawach zatrudnienia, wynagradzania i wyróżniania pracowników, 

6) ustalanie organizacji wewnętrznej oraz systemu kontroli wewnętrznej. 

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Zarządu  określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zarządu 
i zatwierdzony przez Burmistrza. 

2. Integralną częścią regulaminu organizacyjnego jest schemat organizacyjny. 

3. Regulamin Pracy Zarządu  ustala w drodze zarządzenia Dyrektor Zarządu. 

4. Zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy. 

Rozdział 3.
KONTROLA I NADZÓR 

§ 9. 1. Nadzór nad Zarządem sprawują organy Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie swoich kompetencji, 
w szczególności Burmistrz Miasta Kościerzyna. 

2. W ramach sprawowanego nadzoru Burmistrz jest uprawniony w szczególności do: 

1) dokonywania oceny pracy Dyrektora, 

2) dokonywania kontroli działalności Zarządu, 

3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania przyznanych środków finansowych, 

4) oceny prawidłowości przeprowadzanych postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
innych postępowań w celu wykonywania zadań Zarządu, 

5) oceny świadczonych usług w zakresie bieżącego utrzymania ulic i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
oraz wykonywania zadań inwestycyjnych i remontowych. 

§ 10. Burmistrz Miasta Kościerzyna  dokonuje okresowej oceny działalności w zakresie realizacji zadań 
statutowych. 

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 11. 1. Zarząd jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową i materialną według zasad 
określonych w przepisach o finansach publicznych. 

2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej stanowi plan finansowy obejmujący dochody i wydatki. 

3. Wydatki na działalność Zarządu pokrywane są w całości z budżetu Gminy. 

4. Bieżące utrzymanie ulic, placów, chodników i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zadania 
inwestycyjne w zakresie budowy ulic, placów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego finansowane są ze 
środków budżetu Gminy. 

5. Plany inwestycji i remontów podlegają uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta. 
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7. Mienie Zarządu jest mieniem gminnym i może być wykorzystywane jedynie do realizacji statutowych celów. 

8. Zarząd prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa. 

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/374/13 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

Wykaz mienia przekazanego 
Zarządowi Dróg Miejskich w Kościerzynie 

Lp. Nazwa 
nieruchomości/majątku Własność Lokalizacja Charakterystyka 

nieruchomości/majątku

1. Drogi publiczne gminne Gmina Miejska 
Kościerzyna 

na terenie miasta 
Kościerzyna 

droga zaliczona do kategorii 
dróg gminnych

2. Drogi wewnętrzne, 
parkingi i place 

Gmina Miejska 
Kościerzyna 

na terenie miasta 
Kościerzyna 

drogi, parkingi oraz place 
przeznaczone do ruchu 

pojazdów niezaliczone do 
żadnej kategorii dróg 

publicznych

3. Targowiska wraz 
z budynkiem 

Gmina Miejska 
Kościerzyna 

ul. Targowa i ul. 
Ogrodowa 

Targowisko Miejskie „Mój 
Rynek”

Targowisko Miejskie przy ul. 
Ogrodowej

4. Szalet Gmina Miejska 
Kościerzyna ul. Targowej 

toaleta publiczna w budynku 
sanitarno - socjalno - 

magazynowym

5. Szalet Gmina Miejska 
Kościerzyna ul. Młyńska toaleta publiczna

6. Parki i zieleńce Gmina Miejska 
Kościerzyna 

na terenie miasta 
Kościerzyna 

zieleń miejska przydrożna 
i parkowa

7. Strefa płatnego 
parkowania 

Gmina Miejska 
Kościerzyna 

obszar starego 
miasta 

obsługa parkowania pojazdów 
samochodowych na drogach 

publicznych w Strefie 
płatnego parkowania

8. Kanalizacja deszczowa Gmina Miejska 
Kościerzyna 

na terenie miasta 
Kościerzyna 

system związany 
z odprowadzeniem wód 

opadowych utwardzonych

9. Samochód osobowy Gmina Miejska 
Kościerzyna -- marka Skoda nr rejestracyjny 

GKS 11HN

10. Rowy melioracyjne Gmina Miejska 
Kościerzyna 

na terenie miasta 
Kościerzyna 

system związany 
z odprowadzeniem wód 

opadowych do odbiorników

11. 

Wyposażenie biurowe 
wraz ze sprzętem 
komputerowym 

i oprogramowaniem 

Gmina Miejska 
Kościerzyna - 

meble, komputery, drukarki 
i oprogramowanie 

komputerowe

12. Oświetlenie miejskie Gmina Miejska 
Kościerzyna 

na terenie miasta 
Kościerzyna 

oświetlenie dróg i placów na 
terenie Miasta Kościerzyna

13. Elementy małej Gmina Miejska na terenie miasta Ławki, kosze uliczne, 
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architektury i pomniki Kościerzyna Kościerzyna fontanny, tablice 
informacyjne, pomniki i inne 
elementy małej architektury
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UZASADNIENIE

W związku z szerokimi planami reorganizacji Urzędu Miasta Kościerzyna, jak również działań i zakresów

jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościerzyna proponuje się utworzenie jednostki budżetowej pn:

Zarząd Dróg Miejskich w Kościerzynie. Przedmiotem działania Zarządu jest zarządzanie drogami publicznymi

gminnymi oraz drogami wewnętrznymi w granicach administracyjnych miasta Kościerzyny oraz zadania

zarządcy innychnieruchomości i mieniaprzekazanego w zarząd.
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