
UCHWAŁA NR 58/2019 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 14 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 537/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli  

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 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 

W § 1 ust 1. pkt. 2 Uchwały Nr 537/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim        

z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu do składania oświadczeń woli, zwanej dalej Uchwałą zmienianą, wykreśla się lit. h). 

  § 2 

Pozostałe zapisy Uchwały zmienianej pozostają bez zmian. 

  § 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   Starosta 

        (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 511), Zarząd Powiatu może upoważnić kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu. 

W związku z nieplanowaną usprawiedliwioną nieobecnością Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, niezbędne jest wprowadzenie zmian                  

do Uchwały Nr 537/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 listopada 

2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu                 

do składania oświadczeń woli, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki.  

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny 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. 

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

    

        Starosta 

             (-) 

     Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 


