
Uchwała Nr XI/61/03 
Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 31 października 2003 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w 
Siedlcach.

Na podstawie art. 3 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia, co 
następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach stanowiącym załącznik do 

uchwały Nr VII/41/03 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust.l dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

“ 9) Wydział Dróg, w skład którego wchodzi Obwód Drogowo-Mostowy w Broszkowie i 

Obwód Drogowo-Mostowy w Mordach “ D ”

2) w § 6 ust.2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

“W Wydziałach mogą być tworzone jednoosobowe i wieloosobowe stanowiska pracy, a w

Wydziale Dróg, także obwody.”

3) w§7:

a) w pkt 10) po wyrazie “Kontroli” stawia się przecinek,

b) dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

“Kierownik Wydziału Dróg, Zastępca Kierownika Wydziału.”

4) w § 9 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

“22) prowadzenie dokumentacji personalnej pracowników Starostwa, Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach i kierowników jednostek organizacyjnych 

Powiatu,”

5) w § 10:

a) w pkt 36) po wyrazie “finansowej” stawia się przecinek,

b) dodaje się pkt 37 w brzmieniu:

“ 37) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Siedlcach.”



6) dodaje się § 15a w brzmieniu:

“Wydział Dróg “ D “

zajmuje się sprawami związanymi z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem, 

ochroną dróg i obiektów mostowych oraz zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych 

gminnych.

1. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

2) przygotowywanie procesów inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg i 

obiektów mostowych,

3) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz 

obiektów mostowych,

4) prowadzenie książek obiektów budowlanych,

5) sprawowanie nadzoru nad robotami drogowymi,

6) nadzór nad prawidłowym przygotowaniem operatów kolaudacyjnych do odbioru robót 

drogowych oraz obsługą laboratoryjną,

7) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie robót 

drogowych i mostowych,

8) prowadzenie gospodarki gruntami zajętymi pod drogi,

9) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

10) prowadzenie spraw związanych z ochroną pasa drogowego i koordynacją robót w pasie 

drogowym,

11 jprzygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie 

innych zadań na rzecz obronności kraju,

12) przygotowywanie planów utrzymania dróg i obiektów mostowych,

13) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, obiektów mostowych, nawierzchni 

chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń 

związanych z drogą oraz ocena stanu technicznego nawierzchni dróg,

14) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i obiektów mostowych dla ruchu oraz 

wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub 

mienia,

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

16) przygotowywanie decyzji na przejazd pojazdów ponadnormatywnych,

17) przygotowywanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,

18) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i 

gminnych,



19) pro wadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego tras procesji, pielgrzymek 

lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach powiatowych i gminnych,

20) przygotowywanie decyzji w zakresie opłat i kar wynikających z ustawy o drogach 

publicznych,

21) przygotowywanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie 

urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi,

22) przygotowywanie decyzji zezwalających na budowę zjazdu,

23) przygotowywanie decyzji dotyczących lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym,

24) przygotowywanie opinii w sprawach.

- lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach powiatowych,

- lokalizacji zjazdów,

- planów zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do dróg,

25) przygotowywanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,

26) prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu na drogach

powiatowych i gminnych,

27) prowadzenie ewidencji wypadków,

2 8 )pro wadzenie wspólnie z Policją okresowych przeglądów oznakowania dróg powiatowych i

gminnych,

29) przygotowywanie wniosków o pomoc finansową ze źródeł zewnętrznych (SAPARD, 

FOGR, Bank Światowy, Kontrakt Wojewódzki, Fundusze Strukturalne, itp.),

30) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu z zakresu dróg powiatowych,

3 l)przygotowywanie projektów porozumień z innymi samorządami dotyczących dróg

powiatowych,

32)sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu dróg powiatowych dla Zarządu i Rady 

Powiatu, GUS, Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad, itd.,

2. Do zadań Obwodu Drogowo-Mostowego w Broszkowie i Obwodu Drogowo-Mostowego 

w Mordach należy:

1) prowadzenie akcji zimowej,

2) bieżące przeglądy dróg i obiektów mostowych,

3) wykonywanie napraw nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz obiektów mostowych,

4) wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni brukowcowych, bitumicznych (masą na 

zimno) oraz podbudów z gruntu stabilizowanego cementem,



j?

5) prowadzenie przeglądów oznakowania pionowego i poziomego, ustawianie znaków 

drogowych przy drogach powiatowych, malowanie znaków poziomych oraz wykonywanie 

konserwacji znaków drogowych,

6) sadzenie, wycinanie, utrzymywanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie 

drogowym,

7) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

W
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.


