UCHWALANr 37/2011
Zarzadu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 11 marca 2011 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarzqdu Drog Powiatowych
w Piotrkowie Trybunalskim

Dzialajae na podstawie art.36 ust.l ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz.1568, z
2004r.Nr 102 poz. 1055, z2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z
2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230) art. 19
ust.2 pkt.3 i art. 21 ust.l ustawy z dnia 21 marca I985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr
19 poz. 115,, Nr 23 poz.136, Nr 199 poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz.326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227
poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz.100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Nr 106 poz.
675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466)
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nast^puje:
§ 1. Uchwala sie regulamin organizacyjny Zarzadu Drog Powiatowych w Piotrkowie
Trybunalskim stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly
§2. Wykonaniu uchwaly powierza
w Piotrkowie Trybunalskim.

si? Dyrektorowi Zarzadu Drog

Powiatowych

§3. Traci moc uchwala Nr 36 Zarzadu Powiatu Piotrkowskiego z dnia 09.06.2000r. w
sprawie przyjecia regulaminu organizacyjnego Zarzadu Drog Powiatowych w Piotrkowie
Trybunalskim oraz uchwata Nr 11/2003 Zarzadu Powiatu Piotrkowskiego z dnia 21 stycznia 2003
roku w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Zarzadu Drog Powiatowych w Piotrkowie
Tryb.
§4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zaiacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 37/2011
Zarzadu Powiatu Piotrkowskiego z dnia 11 marca201lr
w spra\vie wprowadzenia Regulaminu
Organ izacyjnego Zarzadu Drog Powiatowych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZARZADU DROG POWIATOWYCH
w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ROZDZIAL I

Postaaowienia ogolne

§1
Regulamm Organizacyjny Zarzadu Drog Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, zwany
dalej ,,Regulaminem" okresla organizacje i zasady funkcjonowania Zarzadu Drog Powiatowych
w Piotrkowie Trybunalskim, tryb pracy, zasady i tryb opracowywania aktow prawnych, organizacje
przyjmowania oraz zalatwiania skarg i wnioskdw mieszkancow, sposob wykonywania kontroli,
podpisywania pism i dokumentow.
§2
1. Zarzqd Drog Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim dziala na podstawie ustawy
z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pozniejszymi
zmianami) (Dz. U. z 2007rNr 19,poz.ll5 )
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorzadzie powiatowym tj.(Dz. U. Z 2001r Nr 142,
poz. 1592 zezm.)
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 , poz. 1240
z pozn. zm.),
4. Uchwafy Nr IV119/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 lutego 1999 r
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Piotrkowskiego Zarzadu Drog
Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim
5. Uchwaly Nr IV/20/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 lutego 1999 r
w sprawie nadania Statutu Zarz^dowi Drog Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim.

§3
Ilekroc w dalszej cz^sci Regulaminu Organizacyjnego Zarzadu Drog Powiatowych
w Piotrkowie Trybunalskim jest mowa o:
1) ,,Regulaminie" - nalezy przez to rozumiec Regulamin Organizacyjny Zarzadu Drog
Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim.
2) ,,Zarz^dzie" - nalezy przez to rozumiec Zarz^d Drog Powiatowych w Piotrkowie
Trybunalskim.
3) ,,Dyrektorze" - nalezy przez to rozumiec Dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych
w Piotrkowie Trybunalskim

4) ,,Kierownictwie" - nalezy przez to rozumiec Dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych
ijegoZastepce.
5) ..Komorkach organizacyjnych" - nalezy przez to rozumiec sekcje oraz samodzielne
stanowiska pracy.
§4

1. Zarzatlem Drog Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim kieruje Dyrektor Zarzadu
Drog Powiatowych zatrudniany i zwalniany przez Zarz^d Powiatu Piotrkowskiego.
2. Dyrektor kieruje caloksztahem dzialalnosci Zarza_du zgodnie z zasada^ jednoosobowego
kierownictwa.
3. Dyrektor kieruje praca^ Zarzadu przy pomocy Zastepcy Dyrektora
4. Zarzqd reprezentuje na zewnajrz Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych.

5. W czasie nieobecnosci Dyrektora Zarzqdu Drog Powiatowych zastepstwo pemi Zastepca
Dyrektora, lub inny upowazniony pracownik.
§5
Zarz^d Drog Powiatowych wykonuje zadania wynikajace z:
1) Wykonywanych przez Zarzaji:
a) zadah z zakresu administracji rz^dowej zleconych organom powiatu z mocy ustaw oraz na
podstawie zawartych porozumieii,
b) zadan zwia^zanych z dzialalnoscig Powiatu w zakresie odpowiedzialnosci za drogi
powiatowe,
c) zadan wynikaj^cych z uchwal Rady Powiatu w zakresie odpowiedzialnosci za drogi
powiatowe,
2)

Z zarz^dzania drogami powiatowymi przyjetj^mi uchwatami przez Rad^ Powiatu.

§6
Zarz^d Drog Powiatowych jest jednostk^ samodzieln^ z siedzib^ w Piotrkowie
Trybunalskim, przy pomocy ktorej Zarza_d wykonuje zadania Powiatu.
ROZDZIAL II
Zasadv kierowania rac Zarzdu Pro Powiatowvch
§7

1. Dyrektor Zarzadu podejmuje decyzje we wszystkich sprawach z zakresu dziatania
Zarzadu Drog Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim.
Dyrektor Zarza_du moze upowaznic Zastepcy Dyrektora oraz innych pracownikow do
podejmowania decyzji w jego imieniu w okreslonych sprawach.

§8
Zarzad Drog Powiatowych w Piotrkowie Tryb. obejmuje terytorialnym zasiegiem powiat
piotrkowski tj. jedenascie gmin ( Aleksandrow, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, L?ki Szlacheckie,
Moszczenica, Reczno, Rozprza, Sulejow, Wola Krzysztoporska, Wolborz,) na drogach powiatowych
miejskich i zamiejskich.

ROZDZIAL III
Podzial zadari w kicrownictwie Zaivadu Drog Powiatowych
§9

Dyrektor Zar/adu Drog Powiatowych
Do wyl^cznych kompetencji Dyrektora Zarz^du nalez^ sprawy:
1) organizacja wewnetrzna,
2) wydawanie decyzji administracyjnych. zarzajdzen, pism ogomych, wytycznych i innych
aktow zwiazanych z funkcjonowaniem Zarz^du
3) racjonalnej gospodarki srodkami budzetowymi z uwzgl^dnieniem zasadnosci i celowosci
dokonanych wydatkow
4) polityki plac i zatrudnienia w jednostce
5) dbalosc o nalezyty dobor pracownikow i podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych
6) dyscypliny pracy
7) podpisywanie sprawozdari sporzadzanych przez Zarz^d
8) skladanie Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z dzialalnosci Zarzqdu.
§10

/astcpca Dyrektora Zarz^du Drog Powiatowych
Do kompetencji zast^pcy Dyrektora nalez^ sprawy dotycz^ce:
1) przygotowania i wykonywania w ramach przyznanych srodkow budzetowych oraz zleceri
obcych, robot dotyczacych utrzymania i ochrony drog i obiektow mostowych na terenie
obj^tym zakresem dzialania Zarzadu,
2) sprawowanie dozoru technicznego nad drogami i obiektami mostowymi,
3) nadzoru nad technicznq dzialalnosci^ Obwodu Drogowego,
4) programowanie i opracowywanie projektow planow rozwoju sieci drogowej i jej
modernizacji ze wzgledu najej potrzeby ruchu,
5) nadzor nad prowadzeniem akcji zimowej. zapewniajqcej przejezdnosc drog,
6) nadzor nad odbiorem robot drogowych i mostowych wraz z urz^dzeniami
rozstrzygni^c technicznych,
7) wdrazanie postepu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego,

§11
Zasady dzialania poszczegdlnych stanowisk w Zarz^dzie Drog Powiatowych.
1. Stanowisko ds. drog i mostow zajmuje sie^ w szczegolnosci:
1) Kontrola stanu technicznego obiektow mostowych.
2) Prowadzeniem ewidencji obiektow mostowych i drog.
3) Uczestniczeniem w pracach odbiorowych drog i obiektow mostowych.
4) Planowaniem , koordynacj^ utrzymania obiektow mostow>'ch.
5) Koordynacja nad przygotowaniem projektow budowlanych w zakresie obiektow
mostowych.
6) Rozpatrywaniem skarg z zakresu obiektow mostowych i odwodnienia drog.
7) Uzgodnieniem dokumentacji technicznych - wspolpraca z ZUDT.
8) Umieszczaniem informacji w BIP-ie.
9) Sporzadzaniem i rozliczaniem wnioskow o srodki fmansowe z Ministerstwa
Infrastruktury oraz z Budzetu Paristwa.
10) Uzgadnianiem umow uzytkowania i umow dzierzawy dla obiektow mostowych.
11) WspoJdziaJaniem z organami samorzadu terytorialnego, innymi instytucjami, urzedami,
organizacjami, zwiazkami.
12) Przygotowaniem studiow i koncepcji rozwoju sieci drog.
13) Odpowiedzialnoscia za zaopatrzenie ZDP.
2. Stanowisko ds. planowania inwestycji oraz spraw administracyjnych zajmuje si^
w szczegolnosci:
1) Sporzadzaniem i rozliczaniem wnioskow o srodki fmansowe z Funduszy Unijnych.
2) Sporzadzaniem wnioskow o pozyskanie srodkow fmansowych z Ministerstwa
Infrastruktur>'.
3) Umieszczaniem informacji w BIP-ie.
4) Przygotowywaniem porozumieri pomiedzy Zarzadem Powiatu Piotrkowskiego
a gminami w zakresie wspolnego finansowania zadan na drogach powiatowych.
5) Przygotowywaniem Uchwal Zarzadu i Rad Powiatu w sprawie opiniowania zmian
kategorii drog.
6) Prowadzeniem spraw administracyjno - organizacyjnych (m. in.: sporzadzanie zakresow
czynnosci, upowaznien dla pracownikow, zarzadzeri wewnetrznych, dokumentacji dot.
naborow).
7) Sporzadzaniem i rozliczaniem wnioskow o srodki fmansowe z Ministerstwa
Infrastruktury oraz z Budzetu Paristwa.
8) Obshiga kancelaryjna ZDP.
9) Planowaniem inwestycji drogowych.
10) Prowadzeniem dokumentacji srodkow tnvaJych.

3. Stanowisko ds. zagospodarowania pasa drogowego zajmuje sic w szczegolnosci:
1) Wydawaniem decyzji administracyjnych, zezwoleri, opinii (podzial dziaiek) w zakresie
pasa drogowego.
2) Uzgadnianiem z gminami planow zagospodarowania przestrzennego.

3) Wydawaniem zezwoleri. decyzji na zajecie pasa drogowego i zjazdow oraz pobieranie
oplat i kar pienieznych (decyzje administracyjne).
4) Prowadzeniem ewidencji opiat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami.
5) Prowadzeniem spraw z zakresu dzialalnosci socjalnej Zarzadu Drog Powiatowych.
6) Uzgadnianiem warunkow zabudowy i celu publicznego.

4. Stanowisko ds. ochrony pasa drogowego, sprzetu, transportu i bhp zajmuje sit,w szczegolnosci:
1) Przygotowaniem zatozen do projektow budowlanych.
2) Uzyskiwaniem pozwolen na budowe drog.
3) Pozyskiwaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
4) Pozyskiwaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubiicznego.
5) Zglaszaniem robot budowlanych.
6) Przyjmowaniem wnioskow o odszkodowania w zwiazku ze zdarzeniami na drogach
powiatowych.

7) Nadzorem nad srodkami transportu.
8) Kontrola rozliczania kart drogowych wszystkich pojazdow ZDP.
9) Prowadzeniem spraw zwiazanych z ubezpieczeniem mienia i srodkow transportu.
10) Sporzadzaniem miesiecznych i rocznych zestawieri robot niekosztorysowanych.
11) Sporzadzaniem miesiecznych sprawozdari z wykonanych robot
modernizacji i ochrony drog przez pracownikow Obwodu Drogowego.

drogowych,

12) Ewidencjonowaniem faktur i rachunkow wptywajacych do ZDP.
5. Stanowisko ds. zarzadzania rue hem na drogach i zadrzewienia pasa drogowego zajmuje si£
w szczegolnosci:

1) Wydawaniem zezwoleri na korzystanie z drog w sposob szczegolny.
2) Realizacja zadari z zakresu obowiazkow wynikajacych z ustawy Prawo o ruchu
drogowym oraz Ustawy o drogach publicznych.
3) Prowadzeniem spraw zwiazanych z zadrzewieniem pasa drogowego.
4) Rozpatrywaniem skarg z zakresu drog i odwodnienia drog.
5) Udziatem w akcji zimowej - koordynacja dyzurow, rozliczenia akcji zimowej.

6) Pomiarem ruchu drogowego. udziat w pracach Komisji Bezpieczeristwa Ruchu
Drogowego.
6. Stanowisko ds. zamowien publicznych i gospodarki gruntami zajmuje siy w szczegolnosci:
1) Przygotowaniem i prowadzeniem postepowari o udzielenie zamowienia publicznego
na dostawy, uslugi i roboty budowlane zgodnie z Ustawq - Prawo Zamowien Publicznych
i Kodeksu Cywilnego w zakresie obejmujacych realizacj^ zadari przez Zarzad Drog
Powiatowych tj. biezace utrzymanie, przebudowa. budowa remont drog i obiektow
mostowych, wykonawstwa geodezyjnego i projektowego, itp.
2) Przygotowaniem projektow planow finansowych dotyczacych utrzymania, remontow,
przebudowy i budowy drog.
3) Umieszczaniem informacji odnosnie ogloszeri o zamowieniach publicznych, wyborze
oferty, o udzieleniu zamowienia publicznego (Bip, BZP, tablica ogtoszeri Starostwa
Powiatowego).

4) Przeprowadzeniem realizacji projektow inwestycyjnych w zakresie udzielenia
zamowienia publicznego na podstawie obowi^zuj^cych przepisow.
5) Przygotowywaniem kosztorysow inwestorskich.
6) Wspoldzialaniem z organami samorz^du terytorialnego, innymi instytucjami, urzedami,
organizacjami, zwi^zkami.
7) Kontrolq. faktur - odnosnie zgodnosci z zawartymi umowami i obowiazuj^cym
regulaminem dot. udzielania zamowieh publicznych.
8) Przyjmowaniem zawiadomien o czynnosciach sporz^dzania projektow podziaiu
nieruchomosci,wznowienie znakow granicznych,rozgraniczen i udzial w tych czynnosciach
ze strony zamawiaj^cego.
9) Koordynacjq regulacji stanu prawnego Drog Powiatowych.

7. Glowny Ksi^gowy zajmuje si§ \ szczegolnosci:
1) Sporz^dzaniem planow fmansowych budowy. modernizacji, utrzymania i ochrony drog
obiektow mostowych dla drog powiatowych.
2) Prowadzeniem urzadzen ksi^gowych oraz biezacej ewidencji finansowo-ksiegowej,
zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami i zasadami.
3) Uzgadnianiem wydatkow i dochodow budzetowych oraz kontrola dyscypliny budzetowej.
4) Uzgadnianiem i rozliczanie zobowi^zari z kontrahentami w zakresie prowadzonych
urzadzeri ksi^gowych.
5) Prowadzeniem operacji bankowych.
6) Sporz^dzaniem zapotrzebowania na srodki budzetowe dla Zarz^du.
7) Sporz^dzaniem sprawozdah fmansowych wg. zasad i terminow okreslonych w przepisach
i instrukcjach GUS dla urz^dow statystycznych i jednostki nadrzednej.
8) Biez^cym rozliczaniem srodkow budzetowych otrzymywanych na biez^ce dzialalnosc
Zarz^du, utrzymaniem drog oraz zadania i zakupy inwestycyjne.
8. Stanowisko ds. Finansowo — Placowych zajmuje sif w szczegolnoSci:
1) Sporz^dzaniem list ptac i innych list platniczych oraz w>rnagrodzen dla pracownikow
Zarzadu
2) Naliczaniem swiadczen ZUS oraz sporzqdzanie deklaracji podatkow>rch.
3) Prowadzeniem ubezpieczen spotecznych pracownikow.
4) Uzgadnianiem i rozliczaniem naleznosci z kontrahentami w zakresie prowadzonych
urzadzen ksiegowych.
5) Prowadzeniem operacji bankowych.
6) Caloksztattem obshjgi finansowo-ksi^gowej (wszelkie rozliczenia zgodnie
z obowi^zuj^cymi przepisami oraz instrukcjami GUS i jednostki nadrzednej).
9. Obwod Drogowo - Mostowy
KierowTiik Obwodu Drogowo-Mostowego zaimuie sie w szczegolnosci:
1) Kierowaniem ludzmi zatrudnionymi w Obwodzie Drogowym. kontrolowaniem
wykonywanych przez nich prac. rozliczaniem i planowaniem zajec na dni nastepne.
2) Objazdem i kontrol^ stanu drog i mostow.
3) Wykonywaniem dziafah interwencyjnych na drogach i mostach.

4) Okreslaniem potrzeb i nadzor nad robotami drogowymi.
5) Czuwaniem nad przestrzeganiem przepisow na drogach przez osoby zajmujace pas
drogowy.
6) Dziaianiem na rzecz bezpieczehstwa drogowego.
7) Prowadzeniem akcji na rzecz zimowego utrzymania drog.
8) Przestrzeganiem regulaminu pracy, przepisow BHP i p. poz.
9) Otaczaniem szczegolnej troski mienie b^dacego na wyposazeniu Obwodu Drogowego.
10) Informowaniem bezposredniego przelozonego o stanie drog powiatowych i mostow.
11) Objazdem i kontrolq stanu drog i mostow.

12) Wykonywaniem dzialari interwencyjnych na drogach i mostach.
13) Przegladem bieza_cym obiektow mostowych.
14) Okreslaniem potrzeb i nadz6r nad robotami utrzymaniowymi.
15) Dzialaniem na rzecz bezpieczenstwa ruchu drogowego.
16) Czuwaniem nad przestrzeganiem przepisow na drogach przez osoby zajmujace pas
drogowy.
17) Ocnrona^ drog l^cznie ze sprawami lokalizacji obiektow w poblizu pasa drogowego
i zjazdow,
18) Koordynacj^ zimowego utrzymania drog.
19) Obsluga i utrzymaniem sprz^tu technicznego i srodkow transportu.
Maister Obwodu Drogowo-Mostoweeo zaimuie sie w szczegolnosci:
1) Prowadzeniem biez^cych spraw biurowych Obwodu Drogowego.
2) Nadzorem nad pracami drogowo - mostowymi.
3) Objazdem i kontrol^ stanu drog i mostow.
4) Okreslaniem potrzeb w zakresie drog i mostow.
5) Nadzorem nad przestrzeganiem BHP i ruchu drogowego na drogach przez pracownikow
zajmujacych pas drogowy.
6) Prowadzeniem akcji zwiazanej z zimowym utrzymaniem drog.
7) DbaJoscia^ o sprz^t i mienie Obwodu Drogowego.
8) Wspoldzialaniem na rzecz bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Robotnik Obwodu Drogowego zajmuje sie w szczegolnosci:
1) Kierowaniem i obsluga^ samochodow shizbowych osobowych i dostawczych do 3,5 ton.
2) Obsluga^ kosy i pil spalinowych.
3) Obslug^ pily do ci^cia asfaltu.
4) Obsluga zag^szczarki.
5) Obslugq r^barki.

6) Demontazem i montazem znakow drogowych.
7) Obsluga i wykonywaniem prac remonterami.

8) Obsluga pompy do tankowania emulsji bedacych na wyposazeniu Zarzadu Drog
Powiatowych.
9) Obsluga sprezarki i agregatu pradotworczego bedacych na wyposazeniu
ROZDZIAL IV
Wewnetrzna struktura organizacyina Zarzadu Drog Powiatowvch
§12
W sklad Zarzadu wchodza nastepuj^ce komorki organizacyjne:

1. Stanowisko ds. zagospodarowania pasa drogowego.

-ZDP.DP.I,

2. Stanowisko ds. drog i mostow .

-ZDP.DP.II,

3. Stanowisko ds. zamowien publicznych i gospodarki gruntami.

-ZDP.DP.III.

4. Stanowisko ds. zarzadzama ruchem na drogach

-ZDP.DP.IV,

i zadrzewienia pasa drogowego .
5. Stanowisko ds. planowania inwestycji oraz spraw administracyjnych.

-ZDP.DP.V,

6. Stanowisko ds. ochrony pasa drogowego, sprzetu, transportu, bhp.

-ZDP.DP.VI,

7. Glowny Ksiegowy

-ZDP.FA.I,

8. Stanowisko ds. fmansowo-placowych

-ZDP.FA.II,

9. Obwod Drogowo - Mostowy

- ZDP.ODM.I

§13
Struktur^ organizacyjna Zarzadu okresla schemat organizacyjny, stanowiacy zalacznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
§14
Do skladania oswiadczen woli w imieniu Zarzadu w zakresie praw i obowiazkow majatkowych
uprawniony jest Dyrektor Zarzadu.
ROZDZIAL V
Zasadv opracowvwania i wvdawania aktow prawnvch

§15
Podstawowymi formami aktow prawnych podejmowanych przez Zarzad Drog Powiatovvych sa:

1) Zarzadzenia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych.
2) Polecenia sluzbowe Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych

ROZDZIAL VI
Zasadv podpisvwania pism i dokumentow
§16
Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych, Zastepca Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych,
etatowi pracownicy, Kierownik Obwodu Drogowego podpisuj*} dokumenty i pisma dotyczace
spraw nalezacych do ich wlasciwosci zgodnie z podziaiem kompetencji oraz udzielonyini
pehiomocnict wami.

ROZDZIAL VII
Tryb przvimowania, rozpatrvwania i zalatwiania indywidualnvch spraw mieszkancow
§17

Przy zafatwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej pracownicy
Zarzadu Drog Powiatowych stosuj^ przepisy Kodeksu Post^powania Administracyjnego, instrukcj?
kancelaryjn^ oraz przepisy proceduralne, a w dziedzinie merytorycznej przepisy prawa
materialnego.
1.Pracownicy s^ zobowiazani do nalezytego i w>'czerpuj^cego informowania stron
o okolicznosciach faktycznych i prawnych mog^cych mice wptyw na sposob zalatwienia sprawy, a
w szczegolnosci:
1) udzielania informacji niezb^dnych do zatatwienia danej sprawy i wyjasnienia tresci
obowiazujacych przepisow,
2) niezwtocznego rozstrzygni^cia sprawy, a jezeli to niemozliwe do okreslenia terminu
jej zaiatwienia,
3) informowania zainteresowanych o stanie zalatwienia ich spraw>',
4) powiadomienia o przyczynie nie zalatwienia ich sprawy.
5) informowania o przyshigujacych srodkach odwolawczych lub srodkach zaskarzenia
od wydanych rozstrzygni^c,
6) zafotwienia spraw wg kolejnosci ich wpJywu oraz stopnia pilnosci,
2. Przyjecia interesantow odbywaj^ si^ w nast^pujacych godzinach:
1) pracownicy Zarzadu Drog Powiatowych przyjmuj^ interesantow codziennie w godzinach
7 30 do 1530

ROZDZ1ALVH
Postanowienia koncowe
§19

Obowiazki Zarzadu Drog Powiatowych jako zakladu pracy oraz obowiazki pracownikow
zwiazane z procesem pracy okresla Regulamin Pracy.
§20

Czynnosci kancelaryjne i archiwalne w Zarzadzie Drog Powiatowych w Piotrkowie
Trybunalskim reguluje instrukcja kancelaryjna i archiwalna wydana przez Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych po uzgodnieniu z dyrektorem wlasciwego miejscowego archiwum panstwowego.
§21

Zmian Regulaminu dokonuje Zarza^l Powiatu na wniosek Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych,
w trybie wlasciwym dla jego uchwalenia.
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