
UCHWAŁA NR 56/2019 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 14 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej – Zarządu 

Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 511), Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwala,  

co następuje: 

§ 1 

1. W regulaminie organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 343/2017 Zarządu Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca 2017 roku, zwanym dalej 

Regulaminem, wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 8 Regulaminu dodaje się ust.4 o treści: 

„4. W przypadku braku wskazania przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  

w Nowym Dworze Gdańskim pracownika zastępującego, o którym mowa w ust. 3 lub 

w przypadku nieobecności tego pracownika, Zarząd Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim wskazuje pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim, który zastępuje Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim w razie jego nieobecności” 

2) § 9 Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„9. Do składania w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 

oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim lub pracownika 

upoważnionego, o którym mowa w § 8 ust.3 i 4 Regulaminu oraz kontrasygnata 

głównego księgowego lub osoby go zastępującej.” 

3) W § 11 ust 5. otrzymuje brzmienie: 

„5. Pisma przekazywane do podpisu Starosty podpisuje na kopii Dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, a w czasie jego nieobecności, 

upoważniony pracownik o którym mowa w § 8 ust.3 i 4 Regulaminu. 

 

2. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 

  § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  Starosta 

       (-) 

Jacek Gross 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 511), organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych 

powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu. 

W związku z nieplanowaną usprawiedliwioną nieobecnością Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, niezbędne jest wprowadzenie zmian                  

do regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim    

w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki.  

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, techniczna i przeciwpowodziowa, 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 

 

 

 

 

 

 


