
UCHWAŁA NR 48/2019 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 28 maja 2019 r. 

 

w sprawie powołania likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 511), w związku z uchwałą Nr IV/36/2019 Rady Powiatu                         

w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Z dniem 1 czerwca 2019 r. powołuje się likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym 

Dworze Gdańskim (ZDP) w osobie Pana Andrzeja Nosidlaka.  

  § 2 

1. Zadaniem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych      

w Nowym Dworze Gdańskim i zakończenie jego bytu prawnego, a w szczególności: 

1) sporządzenie szczegółowego harmonogramu likwidacji; 

2) zawiadomienie kontrahentów ZDP o otwarciu likwidacji; 

3) zawiadomienie banków obsługujących ZDP o otwarciu likwidacji; 

4) nadzór nad sporządzeniem inwentaryzacji majątku ZDP; 

5) nadzór nad sporządzeniem bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji; 

6) sporządzenie planu finansowego likwidacji; 

7) zakończenie spraw prowadzonych przez ZDP, które mogą być zakończone; 

8) archiwizacja dokumentacji ZDP; 

9) sporządzenie sprawozdania z przebiegu procesu likwidacji; 

10) nadzór nad wykreśleniem ZDP z właściwych rejestrów; 

11) dokonanie czynności prawnych wynikających z przepisów prawa wobec 

pracowników ZDP, m.in. przekazanie akt osobowych do Starostwa Powiatowego 

w Nowym Dworze Gdańskim oraz uregulowanie stosunków pracy; 

12) przekazanie likwidowanego majątku do Starostwa Powiatowego w Nowym 

Dworze Gdańskim; 

13) zwrot pieczęci po zakończeniu likwidacji; 

14) wykonywanie innych czynności związanych z procesem likwidacji. 

2. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora ZDP w zakresie niezbędnym do 

zakończenia działalności ZDP.  

 



  § 3 

Likwidator jest zobowiązany przedstawić Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

harmonogram czynności likwidacyjnych, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

rozpoczęcia procesu likwidacji. 

  § 4 

Zakończenie wszelkich czynności likwidacyjnych powinno nastąpić do dnia 31 października 

2019 r.  

  § 5 

Likwidator nie może podejmować działań powodujących powstanie zobowiązań i należności, 

których rozliczenie wykraczałoby poza okres działalności ZDP. 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta 

(-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Uchwałą Nr IV/36/2019 z dnia 24 maja 2018 r. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

podjęła decyzję o likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. Zgodnie z   § 4 tej uchwały Zarząd Powiatu 

wyznacza likwidatora i określa jego zakres obowiązków.  

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015 –2024, obszar priorytetowy: KAPITAŁ PRZESTRZENNY      

I INFRASTRUKTURALNY (P3), cel strategiczny: CS.3.1 Rozwinięta infrastruktura 

transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja 

infrastruktury drogowej i rowerowej. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

 

Starosta 

(-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 


