
UCHWAŁA NR IV/35/2019
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511) oraz art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. 
zm.), uchwala się:

§ 1. 
1. W Statucie Powiatu Nowodworskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 

XLI/263/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 marca 2018 r. 
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 5 kwietnia 2018 r. 
pod poz. 1325, zmienionym Uchwałą Nr XLVI/304/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze 
Gdańskim z dnia 26 września 2018 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego dnia 19 października 2018 r. pod poz. 3937, zwanym dalej Statutem, wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) § 3 ust. 10 Statutu o treści: „10."Starostwo"- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim 

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.” otrzymuje brzmienie:

„10. "Starostwo"- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą w Nowym 
Dworze Gdańskim.”;

2) § 14 ust. 1 Statutu o treści: „1. Radny ma prawo zgłaszania do Starosty interpelacje i zapytania.” 
otrzymuje brzmienie:

„1. Radny ma prawo zgłaszania do Starosty interpelacji i zapytań.”;

3) § 14 ust. 5 Statutu o treści: „5.Przewodniczący Rady w punkcie „Wolne wnioski” porządku obrad 
sesji, informuje Radnych o odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania.” otrzymuje 
brzmienie:

4) „5.Przewodniczący Rady w punkcie „Wnioski i oświadczenia Radnych” porządku obrad sesji, 
informuje Radnych o odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania.”

5) § 32 Statutu o treści: ”Obsługę Rady Powiatu i jej komisji zapewnia Wydział Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich w Starostwie.” otrzymuje brzmienie: 

„Obsługę Rady Powiatu i jej komisji zapewnia Wydział Organizacji i Promocji w Starostwie.”;

6) Do treści § 47 ust. 2 pkt.1 dopisuje się: „(wybranego spośród członków klubu)”
7) W treści § 47 ust. 2 pkt. 2 wykreśla się: „(wybranego spośród członków klubu)”
8) W § 65 ust. 2 zdanie pierwsze wykreśla się słowa: „(pokój nr 10)”
9) § 71 Statutu o treści: "1. W celu wyróżnienia osób, instytucji przyczyniających się w sposób 

szczególny do promocji i rozwoju Powiatu oraz pobudzenia aktywności mieszkańców, Starosta 
przyznaje nagrody w postaci pamiątkowego medalu wykonanego z mosiądzu i bursztynu oraz 
dyplomu. Wzór graficzny medalu stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

Id: 1AEA50B1-7B4E-4592-B6C7-185309EA8649. Podpisany Strona 1



2. Nagrodę Starosty mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje działające na 
terenie Powiatu i poza nim.

3. Nagroda Starosty przyznawana jest raz do roku, dla nie więcej niż łącznie 5 spośród podmiotów 
wymienionych w ust. 2.

4. W szczególnych przypadkach, Starosta może udzielić więcej niż 5 nagród.
5. Zarząd Powiatu określi w drodze uchwały szczegółowe zasady przyznawania 

nagrody."otrzymuje brzmienie: 

„1. W celu wyróżnienia osób fizycznych, osób prawnych  i instytucji przyczyniających się 
w sposób szczególny do promocji i rozwoju Powiatu Nowodworskiego, Starosta przyznaje 
Nagrodę Starosty Nowodworskiego.

2. Zarząd Powiatu określi w drodze uchwały szczegółowe zasady przyznawania Nagrody 
Starosty Nowodworskiego.”.

2. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3. 
Zapisy niniejszej uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu  w Nowym 
Dworze Gdańskim

Robert Ciżmowski
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UZASADNIENIE

Wprowadzone zmiany w Statucie Powiatu Nowodworskiego wynikają z wprowadzonych
zmian organizacyjnych (zmiana lokalizacji Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, zmiana
nazwy Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na Wydział Organizacji i Promocji),
korygują oczywiste omyłki pisarskie oraz wprowadzają uogólnione zapisy dotyczące przyznawania
Nagrody Starosty Nowodworskiego, podtrzymując delegację dla Zarządu Powiatu w Nowym
Dworze Gdańskim co do określenia szczegółowych zasad przyznawania Nagrody Starosty
Nowodworskiego.

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego
na lata 2014 - 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2.
Wartościowy kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej przejrzystości działań
instytucji publicznych w Powiecie.

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