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Załącznik do Uchwały
Nr XXX/624/13
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

STATUT
MIEJSKIEGO ZARZĄDU ULIC I MOSTÓW
W TYCHACH
(tekst jednolity)
Rozdział I
Podstawa prawna
§1
1. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach jest jednostką budżetową , powołaną
Uchwałą Nr 150/319/99 Rady Miejskiej w Tychach z dn. 28.10.1999 r.
2. Jednostka budżetowa działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności
w oparciu o przepisy:
a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.
z późniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U.2001.142.1592
j.t. z późniejszymi zmianami),
c) Ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t.),
d) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759
j.t. z późniejszymi zmianami),
e) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009. 157. 1240
z późniejszymi zmianami),
f) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2009.152.1223 j.t.
z późniejszymi zmianami),
g) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U.2008.223.1458 z późniejszymi zmianami),
h) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U.2000.98.1071 j.t. z późniejszymi zmianami),
i) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2008.193.1194 j.t. z późniejszymi
zmianami),
j) niniejszego Statutu.
Rozdział II
Przedmiot i zakres działania
§2
1. Przedmiotem działania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach zwanego dalej
jednostką budżetową, jest sprawowanie zarządu drogami w imieniu Zarządcy dróg tj.:
Prezydenta Miasta Tychy na zasadzie art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.
W zakresie wykonywania swoich obowiązków w imieniu Prezydenta Miasta Tychy
Miejski Zarząd Ulic i Mostów jest organem władzy publicznej z zakresu administracji
drogowej.
2. Do zadań Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach należy w szczególności:
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1) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie
o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,
utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5) utrzymanie Systemu Informacji Miejskiej SIM dla Miasta Tychy,
6) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
7) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie
innych zadań na rzecz obronności kraju,
8) koordynacja robót w pasie drogowym,
9) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie
opłat i kar pieniężnych,
10) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz
udostępnianie ich na żądanie uprawnionych organów,
11) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
12) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich
ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
13) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
14) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
15) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub
powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
16) wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla
ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii gdy
występuje
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
18) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
19) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi
w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
20) nabywanie innych nieruchomości na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie
nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
3. Do zadań jednostki budżetowej należy ponadto:
1) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach
przekazywanych na ten cel środków finansowych.
2) pobieranie opłat parkingowych.
3) Świadczenie usług w zakresie wynajmowania miejsc parkingowych na
nieruchomościach nie znajdujących się w pasie drogowym dróg publicznych, którymi
jednostka gospodaruje w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
Rozdział III
Organizacja i zarządzanie jednostki budżetowej
§3
1. Jednostka budżetowa podlega Prezydentowi Miasta Tychy
2. Jednostka budżetowa dysponuje samodzielnie rachunkiem bankowym.
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§4
1. Jednostką zarządza Dyrektor powołany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Tychy.
2. Dyrektor jednostki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w jednostce.
3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez
Prezydenta Miasta. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna
jest zgoda Prezydenta Miasta.
4. Celem realizacji zadań statutowych, Dyrektor jednostki jest uprawniony do podejmowania
decyzji w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji.
5. Dyrektor kieruje jednostką budżetową przy pomocy:
- zastępcy Dyrektora
- Głównego Księgowego
- Kierowników poszczególnych działów.
6. Dyrektor jednostki podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.
§5
Zastępcę Dyrektora i Głównego Księgowego powołuje i odwołuje Dyrektor jednostki
budżetowej.
Rozdział IV
Mienie komunalne
§6
1. Mienie jednostki jest mieniem komunalnym będącym w zarządzie jednostki.
2. W zakresie mienia komunalnego stosuje się właściwe przepisy prawa, a w szczególności
ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych oraz ustawę z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
3. Jednostka gospodaruje mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową
eksploatację i ochronę.
Rozdział V
Działalność jednostki budżetowej
§7
Dyrektor jednostki budż etowej kieruje jednoosobowo jej działalnością i zacią ga
zobowią zania do wysokoś ci kwot okreś lonych w planie finansowym jednostki w granicach
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy.
§8
Jednostka prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
§9
Jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane
dochody odprowadza na rachunek budżetu Urzędu Miejskiego w Tychach.
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§ 10
1. Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym dla jednostki budżetowej
planem kont oraz sporządza sprawozdania finansowe.
2. Jednostka budżetowa stosuje w planowaniu ewidencji i sprawozdawczości klasyfikację
dochodów i wydatków budżetowych.
3. Jednostka budżetowa rozlicza się z budżetem miasta Tychy, a kontrolę prawidłowości
tych rozliczeń przeprowadza organ finansowy Skarbnika Miasta Tychy
§ 11
Szczegółową
działalność jednostki
w zakresie planowania i sprawozdawczości
statystycznej, finansowania i rozliczania z budżetem, tworzenia i dysponowania
funduszami regulują odrębne przepisy prawne.
Rozdział VI
System kontroli wewnętrznej
§ 12
1. Dyrektor jednostki organizuje prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli
wewnętrznej oraz sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością jej działania.
2. W skład kontroli wewnętrznej jednostki wchodzą
zastępca Dyrektora i Główny
Księgowy.
Rozdział VII
Prawa i obowiązki pracowników
§ 13
Prawa i obowiązki pracowników określają :
a) przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
kodeksu pracy wraz z przepisami wykonawczymi,
b) regulamin organizacyjny,
c) regulamin pracy,
d) regulamin wynagradzania pracowników.

o pracownikach samorządowych,

Rozdział VIII
Nadzór nad jednostką
§ 14
Merytoryczny nadzór i kontrolę nad działalnością statutową jednostki budżetowej
sprawuje Prezydent Miasta Tychy, który dokonuje także kontroli i oceny pracy Dyrektora.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 15
1. Dyrektor jednostki ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu.
2. Zmiany Statutu następują w drodze uchwał Rady Miejskiej.
3. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.
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