
UCHWAŁA Nr XLIII/283/2018 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia  30 maja 2018 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/240/2017 Rady  Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu na 2018 r. 

  

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                    

( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1868 z późn. zm.) i § 8 ust. 2 Statutu Powiatu Nowodworskiego 

przyjętego uchwałą Nr XLI/263/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim                 

z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego (Dz. Urz. 

Woj. Pom. z 5 kwietnia 2018 r. poz. 1325) uchwala się: 

§ 1.  

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/240/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia  29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, 

Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu na 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się w I kwartale ust. 1 o treści „Realizacja inwestycji budowy drogi S7 przez 

firmy Budimex i Metrostav na podstawie zawartych porozumień dotyczących dróg 

powiatowych - ocena”, 

2) dodaje się w II kwartale ust.3 o treści „Realizacja inwestycji budowy drogi S7 przez 

firmy Budimex i Metrostav na podstawie zawartych porozumień dotyczących dróg 

powiatowych - ocena” 

                                                                           § 2. 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 

 



UZASADNIENIE 

  

Uchwałą Nr XXXVIII/240/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 

grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji Powiatu na 2018 r., uchwalono plan pracy Komisji Budżetu, 

Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu na 2018 r., zgodnie z którym w I kwartale             

2018 r. Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu powinna zrealizować 

temat o treści „Realizacja inwestycji budowy drogi S7 przez firmy Budimex i Metrostav na 

podstawie zawartych porozumień dotyczących dróg powiatowych - ocena”. 

W związku z brakiem możliwości analizy powyższego tematu przez Komisję Budżetu, 

Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w I kwartale, przesunięto powyższą analizę na II 

kwartał. Zmiana uchwały jest zasadna i nie wywołuje skutków finansowych.  

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny 

jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar 

priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

                                                                                                       Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 

 


