UCHWAŁA Nr 151
RADY MIASTA KONINA
z dnia 20 lipca 2015 roku
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki
budŜetowej 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 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 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 2013r., poz.
885 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:

§ 1.
Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną - jednostkę budŜetową pod nazwą Zarząd Dróg
Miejskich w Koninie, zwany dalej Zarządem.
§ 2.
1. Przedmiotem działania Zarządu jest w szczególności:
1) pełnienie obowiązków zarządcy dróg publicznych połoŜonych w granicach
administracyjnych Miasta Konina, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych;
2) zarządzanie wszystkimi wydzielonymi geodezyjnie drogami wewnętrznymi
połoŜonymi na gruntach stanowiących własność Miasta Konina lub Skarbu Państwa,
z wyłączeniem dróg wewnętrznych przekazanych w zarząd innym podmiotom;
3) zarządzanie ruchem na drogach publicznych, strefach zamieszkania i drogach
wewnętrznych w zakresie określonym przepisami prawa;
4) zarządzanie innymi nieruchomościami przekazanymi przez Miasto Konin, do których
Zarząd uzyska tytuł prawny;
5) zarządzanie oświetleniem dróg i terenów publicznych;
6) zarządzanie kanalizacją deszczową;
7) utrzymanie czystości i porządku na terenie zarządzanych nieruchomości.
2. Szczegółowy zakres zadań Zarządu określa jego Statut.
§ 3.
Nadaje się Zarządowi Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4.
Zarząd zostaje wyposaŜony przez Miasto Konin w mienie niezbędne do realizacji celów
statutowych.
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§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
Wiesław Steinke

