UCHWAŁA NR IX/70/2015
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA
z dnia 19 maja 2015 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) oraz art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.
zm.)
Rada Miejska Skoczowa
uchwala:
§ 1. Nadać Miejskiemu Zarządowi Dróg w Skoczowie statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc § 2 Uchwały nr XXXVI/447/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 1 października 2009r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Skoczowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Skoczowa
Rajmund Dedio
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Załącznik do Uchwały Nr IX/70/2015
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 19 maja 2015 r.
STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Miejski Zarząd Dróg, zwany dalej MZD jest jednostką budżetową Gminy Skoczów, utworzoną celem
realizacji zadań określonych statutem.
2. MZD działa w oparciu o przepisy:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz.
594 z późn.zm.),
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.
885 z późn.zm.),
c) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.
460 z późn.zm.),
d) innych właściwych aktów prawnych,
e) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Siedzibą MZD jest Skoczów.
2. MZD działa w granicach administracyjnych Gminy Skoczów.
§ 3. Nadzór nad działalnością MZD sprawuje Burmistrz Miasta Skoczowa.
Rozdział 2.
Zakres działalności
§ 4. Przedmiotem działalności MZD, w tym działalności podstawowej jest:
1. Realizacja zadań określonych w ustawie o drogach publicznych oraz wykonywanie obowiązków zarządu
drogami, a w szczególności:
a) opracowywanie projektów planów finansowania remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz
drogowych obiektów inżynierskich
b) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą

urządzeń

c) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
d) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonanie innych zadań na
rzecz obronności kraju,
e) koordynacja robót w pasie drogowym,
f) uzgadnianie projektów technicznych pod względem drogowym,
g) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach
publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach
przekraczających dopuszczalne wielkości określone w przepisach oraz pobieranie opłat i kar
pieniężnych z tego tytułu,
h) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na
żądanie uprawnionym organom,
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i) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

ze

j) wykonanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
k) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
l) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska, mogącym powstać lub powstającym
w następstwie budowy dróg lub utrzymania dróg,
m) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu
oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa osób tub mienia,
n) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
o) prowadzenie gospodarki nieruchomościami przekazanym MZD
nie zastrzeżonym dla innych jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów,

w zarząd

w zakresie

p) realizacja zadań wynikających z porozumień zawartych z innymi podmiotami w zakresie
zarządzania drogami w Skoczowie,
r) przygotowanie propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru płatnego parkowania, wprowadzenia
opłat i określenie ich wysokości oraz pobieranie opłat za parkowanie na drogach publicznych
w strefie płatnego parkowania,
s) pełnienie funkcji zarządcy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w granicach pasa drogowego
t) przygotowywanie sprawozdań i analiz finansowych i rzeczowych.
2. Zarządzanie drogami wewnętrznymi Gminy Skoczów.
3. Utrzymanie ścieżek rowerowych biegnących po wałach rzeki Wisły.
4. Zamieszczanie ogłoszeń i plakatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych oraz ich utrzymanie.
5. Zarządzanie i utrzymanie miejsc parkingowych na terenie Miasta Skoczowa.
6. Zarządzanie i utrzymanie targowisk miejskich.
7. Zarządzanie i utrzymanie gminnego cmentarza komunalnego.
8. Utrzymanie i konserwacja zieleni na terenach stanowiących własność Gminy Skoczów oraz
przekazanych w utrzymanie na podstawie porozumień bądź umów z innymi podmiotami.
9. Realizacja innych zadań zleconych pisemnie przez jednostki i wydziały Gminy Skoczów, po akceptacji
Burmistrza Miasta Skoczowa.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§ 5. 1. MZD kieruje dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Miasta Skoczowa,
2. Dyrektor odpowiada za całokształt działalności MZD działając jednoosobowo na podstawie Statutu
i udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Skoczowa pełnomocnictwa,
3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora MZD jest Burmistrz Miasta Skoczowa.
§ 6. Do obowiązków Dyrektora MZD należą w szczególności:
1. Zapewnienie właściwej organizacji pracy MZD,
2. Wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników,
3. Reprezentowanie MZD na zewnątrz,
4. Rzetelne, efektywne i celowe wykorzystywanie środków finansowych MZD w tym zatwierdzanie planu
finansowego,
5. Przedstawianie Burmistrzowi Miasta Skoczowa sprawozdań z działalności MZD, wykonania budżetu,
uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza.
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§ 7. Szczegółową strukturę organizacyjną MZD ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 8. MZD jest jednostką budżetową której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem miasta Skoczów,
prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 9. MZD prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.
§ 10. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem
przepisów szczególnych dotyczących jednostek budżetowych.
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