UCHWAŁA Nr 277
RADY MIASTA KONINA
z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina
z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki
organizacyjnej - jednostki budżetowej pod nazwą
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) oraz
art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
W Statucie Zarządu Dróg Miejskich w Koninie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 151
Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki
organizacyjnej - jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
dokonuje się następujących zmian:
1. w § 1 ust. 3 uchyla się pkt 18 i pkt 19;
2. w § 1 dodaje się ust. 8, który otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem działania Zarządu jest realizacja
przekazanych publicznych terenach Miasta Konina”.

robót

drogowych

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/

Tadeusz Wojdyński

na

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 277
Rady Miasta Konina
z dnia 18 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina
z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki
organizacyjnej - jednostki budżetowej pod nazwą
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.
Prezydent Miasta Konina na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zm.) zarządza siecią dróg publicznych w
granicach administracyjnych Miasta Konina. Na podstawie art. 21 ust. 1 tej ustawy Uchwałą
Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 20 lipca 2015 roku została utworzona gminna jednostka
organizacyjna

–

jednostka

budżetowa

pod

nazwą

Zarząd

Dróg

Miejskich

w Koninie.
Zarządca drogi tj. Prezydent Miasta Konina obecnie wykonuje swoje obowiązki przy
pomocy zarządu drogi tj. Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Jednocześnie ustawa z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1990 ze zm.)
w art. 10 ust. 6 określa, że Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych
położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.
Wobec powyższego należy uregulować zapisy statutowe zarządu drogi sankcjonujące obecny
stan prawny oraz kompetencje zarządcy drogi, zarządu drogi i zarządcy ruchu.
Finansowanie

napraw

i

remontów

chodników

usytuowanych

w

granicach

administracyjnych Miasta Konina, położonych na działkach ewidencyjnych, które nie stanowią
pasów drogowych dróg publicznych wykracza obecnie poza statutową działalność Zarządu
Dróg Miejskich. Gospodarowanie nieruchomościami należy do właściwości Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. Zmiana uchwały statutowej pozwoli na
jednoznaczne rozstrzygnięcie w zakresie kompetencji miejskich jednostek organizacyjnych.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

