
6. Przygotowanie infrastruktury  drogowej dla potrzeb obronności oraz wykonywanie 
innych zadań na rzecz obronności kraju. 

7. Pełnienie funkcji  inwestora w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych. 
8. Koordynacja robót w pasie drogowym. 
9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych. 
10. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających  ruch w tym sygnalizacji świetlnej i innych urządzeń  związanych  z 
drogą. 

11. Budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg. 
12. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu. 
13. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych. 
14. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających. 
15. Utrzymanie w czystości pasa drogowego. 
16. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników. 
17. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym  powstać łub 

powstającym  w następstwie budowy lub utrzymania dróg. 
18. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w 

pasie drogowym. 
19. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego. 

§4. 

1. Dyrektora Zarządu  Dróg powołuje i odwołuje Zarząd  Powiatu. 

2. Dyrektor Zarządu  Dróg wydaje decyzje administracyjne w imieniu Zarządcy  Dróg. 
§5. 

1. Dyrektor Zarządu  pełni funkcje  pracodawcy dla pracowników zatrudnionych w 
Powiatowym Zarządzie  Dróg 

2. Status prawny pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie  Dróg określa 
ustawa o pracownikach samorządowych. 

3. Zasady wynagradzania pracowników Powiatowego Zarządu  Dróg określa rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych samorządu  terytorialnego. 

§6. 
Dyrektor Zarządu  Dróg odpowiada za realizację zadań statutowych, a zwłaszcza: 

1. kierowanie działalnością  Zarządu  Dróg zgodnie z obowiązującymi  przepisami, 
2. dobór kadr i prawidłową  organizację pracy, 
3. właściwe gospodarowanie budżetem jednostki, zgodnie z jej planem finansowym  i 

upoważnieniem do zaciągania  zobowiązań  finansowych, 
4. dbałość o należyte gospodarowanie mieniem jednostki, 
5. właściwą  współpracę z organami samorządu  terytorialnego. 

§7. 

1. Dyrektor Zarządu  składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności oraz 

przedstawia wykaz potrzeb w zakresie zarządu  dróg powiatowych. 
2. Organizację i zasady funkcjonowania  Zarządu  Dróg Powiatowych określa regulamin 

organizacyjny uchwalony przez Zarząd  Powiatu. 
§8. 

Zmiana treści statutu może nastąpić  w trybie właściwym dla jego nadania. 


