
UCHWAŁA   NR  104/449/2021 

ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO – KOZIELSKIEGO  

z dnia 11 lutego 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 59/260/2020 z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, 

zmienionego Uchwałą Nr 96/411/2020 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 

09 grudnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„ Do zakresu działalności Wydziału należy w szczególności: 

1) opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, 

2) przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji i remontów drogowych i mostowych; 

pełnienie funkcji inwestora; kontrola i odbiór robót budowlanych i drogowych, techniczne 

rozliczanie robót, 

3) utrzymanie i kontrola nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, w tym poboczy, 

odwodnienia, stanu oznakowania pionowego i poziomego dróg, w szczególności w zakresie 

prawidłowości, zgodności z projektem, czystości i czytelności, 

4) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 

5) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych 

zadań na rzecz obronności kraju, 

6) koordynacja robót w pasie drogowym, 

7) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, lokalizowanie w pasie drogowym, 

na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, 

naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych 

przepisach oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych; kontrola realizacji wydanych zezwoleń, 

8) prowadzenie i udostępnianie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli oraz przepustów, 

9) sporządzanie i przekazywanie informacji o drogach publicznych, w tym materiałów 

sprawozdawczych, analitycznych, technicznych i innych, 

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, 

ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

11) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 



12) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii, 

13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 

14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 

15) 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, 

16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 

17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów  

w pasie drogowym; wykonywanie przeglądów stanu sanitarnego i technicznego zieleni  

w pasie drogowym; nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z wykonanych przeglądów 

oraz planowanej pielęgnacji drzew, 

18) gospodarowanie nieruchomościami zajętymi pod pas drogowy, 

19) uzgadnianie zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, zmian w planach zagospodarowania przestrzennego; 

opiniowanie projektów uchwał w sprawach przebiegu dróg i zaliczania ich 

do odpowiedniej kategorii, 

20) opiniowanie wniosków w zakresie: zezwoleń na korzystanie z drogi w sposób szczególny, 

projektów organizacji ruchu oraz zmian w organizacji ruchu na drogach powiatowych  

w czasie prowadzonych robót drogowych lub inwestycyjnych oraz w okresie świąt  

i wydarzeń kulturalno-sportowych, 

21) prowadzenie spraw o odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych złym stanem 

technicznym dróg powiatowych, 

22) prowadzenie gospodarki pojazdami służbowymi będącymi w dyspozycji wydziału, w tym 

utrzymanie ich w sprawności oraz rozliczanie paliwa i olejów.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Zarząd:        Podpisy: 

1. Małgorzata Tudaj                                             podpis 

2. Józef Gisman                                                     podpis 

3. Paweł Masełko                                                  podpis 

4. Stanisław Węgrzyn                                            podpis 

5. Marian Wojciechowski                                    podpis 



Uzasadnienie do Uchwały Nr 104/449/2021 

Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U.2020.920 t.j. z dnia 2020.05.25) do zadań zarządu powiatu należy uchwalanie 

regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. Kierownik Wydziału Infrastruktury 

Drogowej zwrócił się z wnioskiem o zmianę zapisów w regulaminie organizacyjnym Starostwa 

w związku z realizacją zalecenia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli i koniecznością 

dostosowania wykazu zadań Wydziału do obecnych obowiązków wynikających z przepisów 

prawa o ruchu drogowym. 

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu. 

 

 

SEKRETARZ POWIATU 

        

                   Beata Malajka 

 


