
UCHWAŁA NR IV/36/2019 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 24 maja 2019 r. 

 

w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), art. 12 ust. 1 pkt. 2,  ust. 3 i ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Z dniem 1 czerwca 2019 r. stawia się w stan likwidacji powiatową jednostkę 

organizacyjną – Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. 

2. Ustala się datę zakończenia likwidacji na dzień 31 października 2019 r.  

 

§ 2 

Mienie zlikwidowanej jednostki zostanie przekazane do Starostwa Powiatowego w Nowym 

Dworze Gdańskim. 

 

§ 3 

Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Starostwo Powiatowe                

w Nowym Dworze Gdańskim. 

§ 4 

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do wyznaczenia likwidatora       

i określenia jego zakresu obowiązków, a także harmonogramu procesu likwidacji. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady 

                                                                                                          (-) 

                                                                                            Robert Ciżmowski 
 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym    

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy likwidacja 

jednostek organizacyjnych powiatu. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim funkcjonuje od 1999 r. Jednostka    

ta odpowiada za utrzymanie dróg powiatowych w Powiecie Nowodworskim, administrując 

łącznie 275 km dróg, 35 mostami oraz 104 przepustami. Aktualnie zatrudnionych jest w niej 

21 osób w ramach umowy o pracę, oraz dwie osoby w ramach umowy zlecenia. 

Za likwidacją jednostki przemawiają uwarunkowania: 

1) ekonomiczne – ze względu na wysokie koszty personelu obsługowego                          

i kierowniczego, których zmniejszenie szacuje się o około 300 tys. zł w skali roku 

dzięki realizacji zadań merytorycznych związanych z drogami w ramach wydziału 

starostwa, 

2) organizacyjne – ze względu na możliwość usprawnienia procesu zarządzania drogami 

przy bezpośredniej współpracy z innymi wydziałami starostwa.  

Funkcjonujący Zarząd Dróg Powiatowych nie posiada dostatecznej bazy sprzętowej              

do wykonywania wszystkich zadań związanych z zarządzaniem drogami, co powoduje 

realizację zadań takich jak przebudowa dróg, budowa chodników, zimowe utrzymanie dróg, 

ścinka poboczy, itp. w trybie zamówień publicznych, która możliwa będzie do realizacji 

sprawniej w ramach wydziału starostwa, który jednocześnie odpowiedzialny będzie              

za przeprowadzanie procedury zapytań ofertowych oraz zamówień publicznych. 

Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, niezbędni                  

do wykonania zadań związanych z szeroko pojętym procesem zarządzania i administrowania 

drogami, na mocy art. 23
1 

kodeksu pracy  staną się pracownikami starostwa i zostaną 

zatrudnieni w  nowo utworzonym Wydziale Infrastruktury w Starostwie Powiatowym  

Nowym Dworze Gdańskim. 

Rada powiatu, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.           

o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), likwidując daną 

jednostkę, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki. 

Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy jej należności i zobowiązania przejmuje 

Starostwo Powiatowe  w Nowym Dworze Gdańskim.  

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2014 –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. 

 



W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest zasadne.  

                                                                                         Przewodniczący Rady 

                                                                                                          (-) 

                                                                                            Robert Ciżmowski 

 


