
 

Uchwała Nr 79/296/2020 

Zarządu Powiatu w Kluczborku 

                                         z dnia 02 września 2020 r.  

 

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku 

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala co 
następuje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kluczborku 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 28/101/2019 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 

27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kluczborku, zmienionym Uchwałą Nr 75/279/2020 Zarządu Powiatu                                  

w Kluczborku z dnia 24 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 5 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w zakresie komórek organizacyjnych:  

a) Wydział Organizacyjny                                                                                   OR 

b) Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia      OLZ  

c) Wydział Edukacji i Sportu                                                                                ED  

d) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa                                          ROŚ  

e) Wydział Komunikacji i Transportu                                                                    KT  

f) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami               GG  

g) Wydział Budownictwa                                                                                     B  

h) Wydział Finansowy                                                                                         FN  

i) Wydział Obsługi Finansowo – Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powiatu        OFJ  

j) Wydział Zarządzania Drogami                                                                          ZD 

k) Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu                        FP  

l) Samodzielne stanowisko ds. Personalnych                                                         KD  

m) Samodzielne stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy                             BHP  

n) Powiatowy Rzecznik Konsumentów                                                                  OK  

o) Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Zabytków                                                OZ  

p) Radca Prawny – samodzielne stanowisko pracy                                                 P  

q) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych                                               OIN  

 

2) po § 55 dodaje się § 55a o brzmieniu: 

„Wydział Zarządzania Drogami 

§ 55a. 1. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie pozyskiwania, gromadzenia, 

analizowania i przekazywania informacji o sieci dróg publicznych i obiektów mostowych 

należy: 

1) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i ewidencji obiektów inżynierskich oraz 

udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom; 

2) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o 

tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego; 

3) sporządzanie informacji dla celów statystycznych i obronności oraz przekazywanie ich 

Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad; 

4) opracowywanie, aktualizowanie i udostępnianie Generalnemu Dyrektorowi Dróg 

Krajowych i Autostrad map techniczno-eksploatacyjnych; 



5) prowadzenie dziennika objazdów dróg oraz jego aktualizowanie po systematycznie 

przeprowadzanych kontrolach stanu technicznego dróg, urządzeń drogowych i obiektów 

inżynierskich; 

6) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; 

7) dokonywanie przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych (drogi i obiekty 

inżynierskie) w ramach przeglądów rocznych i pięcioletnich, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikacja 

cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze 

względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

2. Do podstawowych zadań w zakresie administrowania drogami powiatowymi należy: 

1) koordynacja robót w pasie drogowym; 

2) wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym nowej infrastruktury 

technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego; 

3) opiniowanie inwestycji lokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego; 

4) wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej 

niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 

pobieranie opłat i kar pieniężnych; 

5) wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz pobieranie opłat i 

kar pieniężnych; 

6) wydawanie zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i 

reklam oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych; 

7) uzgadnianie lokalizacji przystanków komunikacyjnych; 

8) prowadzenie spraw dotyczących korzystania przez przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach powiatowych powiatu kluczborskiego; 

9) nadzór nad robotami obcymi realizowanymi w pasie drogowym, na podstawie 

wydanych zezwoleń; 

10) prowadzenie spraw o wypłatę odszkodowań za szkody powstałe na administrowanych 

drogach; 

11) 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; 

12) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii i zezwoleń na przejazdy 

pojazdów o wymiarach i masie większej od dopuszczalnej.  

3. Do podstawowych zadań w zakresie nadzoru nad bieżącym utrzymaniem dróg oraz 

budowy, przebudowy i remontów dróg należy: 

1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 

2) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; 

3) utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 

urządzeń zabezpieczających ruch; 

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

5) planowanie, koordynowanie i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym 

utrzymaniu; 

6) współdziałanie w przygotowywaniu i opracowywaniu wniosków realizowanych 

w ramach funduszy pomocowych, 

7) przygotowywanie dokumentacji technicznej i kosztorysów oraz współdziałanie przy 

przygotowywaniu przetargów na zadania utrzymaniowe, remontowe i inwestycyjne 

realizowane na sieci dróg powiatowych; 

8) nadzór nad zleconymi zadaniami utrzymaniowymi, remontowymi i inwestycyjnymi 

realizowanymi na sieci dróg powiatowych; 

9) realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu; 

10) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie 

innych zadań na rzecz obronności kraju.” 

  

         



 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

                                                              Zarząd Powiatu: 

 

 

 

 

1. Przewodniczący …………………………………………………… 

                                                                                Mirosław Birecki 

 

  

 

   2. Członek ……………………………………….………………….….. 
                                                                                  Lesław Czernik 

   

3. Członek ……………………………………….………………….….. 
                                                                                  Artur Nowak 


