UctYala !r 962011
zanąd Połi'tu Bialobżcs|iiego
z dnir 21 narca 20ll
wprovadz€ni! mian do R.g!|ańinu orgnnizacyjnegoPowiatowegozaŹądu
Dróg Publielyct V Bia|obEeg..h

8 slrlvi€

Na pÓdŚtfuie dń' 3ó ,sl, 1 Ble! z dnia a5 R,1!d ]998 fuku o Wftql2ie
pÓria|Ó$,fr (Dz' U z 200lr' Nl 1,!2'poż' 1'92 fu zn' ) tE s 66 usl. 4 slalulu Poria|u
uchłala się'
Białobź*kieca ( Dz' oz' '|/oj' Mdz' z 2a0'!t' Ń| 7' pa.al ze n)
j1
w

Egnlaminie olge]@yjnym

}oMahre8o

zaźądo Dńg

Publichych

wBia]obmcach showiącJn załąca]k do uchwĄ Nr 106'52,2006 zMądu Powiatu
Bia}obaŚkjeco z dnia 5 cćRc! 2o06i w spńwie uchwalenioEgulaminuorydiż&yjnegÓ
PołialoŃgo Za]ządu Dńg Publicżnychw Bia}obŹegach'llowadfa

się następljące

1)wS2
a) w Pkt l s]ru y ,, Dz-U' Nr 71 z 2000I'!oz'833 z późliejg}mi nifufui'
się Ęr&mi .,(Dz'U'z 2007I'Nr 19poz'l15ze n').',

^!ę!uje

b) pkt 5 otŹymujebmienje '' 5) usta*yf dnia27 sieĘnia2009!.o nnos&h
publicaycn ( Dz.U. N. l57,par.124'ze zn.)" .
2) S ? otrzynujebmienie:
'' $ 7.].slruktuĘorlaliz&yjnąPzDP lwoŹą :
1) DyEktorPZDP
2) sErszy specjalista
adninistracyjly,w składktórecowchodząstanowiska:
a)słóMy księco*7.będąłyjednocz€śniekielownikien d'ału
p!&y ds' oĘmizrcji j zat,adniefuą
b) s1anÓwisko

3) Dzial fiMowo

4) Dzi6rfuhnicny' WŚlJad (1óregoschodząśmowiska:
a) kiemMik dzidu teclnicaego.
b) inspekor nadbtu.
c) spmjaljsta s mówień publicaych
d) sluźbadrcgoM: kieńNcy sdochodu tołdowo.o$bowgo. kielolrcy ciągniką
kielowcymochodu ciężdowgo,operaiorkoldkj. robolDic' *?kN€]ifi &ovani'

rcbotnicy gospodtrczy.
2' Dyleklor PZDP jest befpÓśEdnim pŹełożon'm kieroMi!ów

dżillu. slasrgo

]. stuktuĘ orgeizacyjnąPZDP oblaje $hemal o4fuiżac)jny' stmowiącyzalącaik
3) S 13 oEzynuje bmienie:
,. $ l] 'Do aksu.lŹialmia

stdsżegosp*jalisty mleży:
j wlyfikacji kalt drocorych i ażycie paliM zgodnie2
I) konlrok Pńwidłoqości
uŚla]on)minommi d]apojddów będącyctwłMością?ZD?'
2) nadrcrlad łydatłmi z z9łiesienapEw i montów spŹęfui pojMdów'
ełidencji dIóB powjatoł'ch i obieków mostołyh oE
nieruchońościbędącychł arządzie PzD! v opeiu o dee uzyŚkfue z

]) prcmdaie

wydziału G€odezji ste$stwa Powiatowegoo@ decyzji adnilishac'jnycb
wydmychpuez wlaściqyorgm,
4) udzia]w komisji pŹ€fueowj'
5) !trprowadfeie
mostołych.

okiesowych kontroli stanudróg 1obieków

f orgm@i lmoŹądu teł'lorialnegoi policją.
ó) wspołdzialańie
7) kontrolai nonno ng wy(onmych usłlg w fa]ceŚie żjńowegoutŹ)manB
dróe na podśawjedokunenlów pftdslawionycb lez vykomwców ze
slwierdzelień śeu fal.t}cfnegołytomej uslug''
8) wspólple z wydf]a]m Konuik.cji s|fuostw lowjatovego s zalcsie
realifacji uŚav' lBwo o ruohudogos'n'
9) udzial w odpBwlch i ffiadrch fuboczychorgsnizowmycnpŹez Dytktoń
PZDP,
lo)Mpó]pmca że sltrostwen Powiatołfm w 2ałresie PŹygotowywmia
orycI L'{*t)c'i.lrogo{5(l
w.o.(oś prcwadf
l i ) $lkonywmie innychobowiązkó{fleconyc! plrez D'fekora PZDI..'
4) o14 otrz)mujebmieni9 dorychcusoŃgo $ ]3'
\2
vykonmie uchsŹly połiefu się D)tkorcM PowiatÓwegofżnądu DróE Publi@ych
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