UCHWAŁA NR/l'O r/
/ 2021
ZARZĄDU POWIATU w Kielcach
z dnia /[
2021r

w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym /t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920/ uchwala się, co następuje:
§1

W regulaminie organizacyjnym Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach,
którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą Nr 93/47/2020 Zarządu Powiatu
w Kielcach z dnia 26 lutego 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
1. Pracą Zarządu kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy działającego w
granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
2. Dyrektora Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.
3. Zastępcę Dyrektora Zarządu zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zarządu.

2. W § 7 Regulaminu wprowadza się następujące zmiany:
- zdanie pierwsze w § 7 otrzymuje brzmienie:
Kompetencje Dyrektora, Zastępcy Dyrektora oraz zadania wspólne dla
kierowników jednostek organizacyjnych Zarządu.
- pkt. 1 ppkt. 7 otrzymuje brzmienie:
bezpośredniego nadzoru nad sekcją Finansowo - Administracyjną, Sekcją
Planowania i Zamówień Publicznych, Wieloosobowym Stanowiskiem do spraw
Geodezji i Kartografii oraz Radcą Prawnym.
- dodaje się pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:
Zastępca Dyrektora jest zobowiązany w szczególności do:
1/ bezpośrednio osobistego nadzoru nad pracą Obwodów: Nr 1 w Celinach, Nr 2
w Łagowie i Nr 3 w Stachurze oraz pracą Sekcji Dróg i Mostów i bieżącego
informowania Dyrektora Zarządu o występujących trudnościach przy
wykonywaniu zadań w tych jednostkach,
2/ kierowania i nadzoru nad opracowaniem planów i harmonogramów przeglądu
dróg i mostów pod względem rzeczowym i finansowym,
3/ ustalenia systemu wykonawstwa dróg i mostów,
4/ nadzoru nad ewidencją środków trwałych,
5/ udziału w komisjach odbioru robót drogowych i mostowych,
6/ kontroli i nadzoru nad wykonawstwem robót remontowych,
7/ nadzoru nad przygotowaniem sprzętu i materiałów do zimowego utrzymania
dróg.

3. W § 2 pkt. 6 Regulaminu organizacyjnego wprowadza sie zmiany
w strukturze organizacyjnej Zarządu określonej w załączniku do regulaminu,
który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w
Kielcach.

§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Członek Zarządu nadzorujący
pracę Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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