
UCHWAŁA NR 102/2020 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 29 września 2020 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim        

z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, zmienionej uchwałą Nr 90/2019 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  z dnia       

27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, uchwałą Nr 94/2019 Zarządu Powiatu          

w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały      

Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  z dnia 27 sierpnia 2019 r.          

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym 

Dworze Gdańskim, uchwałą Nr 111/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr 84/2019 Zarządu 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  z dnia 27 sierpnia 2019 r.  w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim , 

uchwałą Nr 28/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12 marca 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim  z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz uchwałą   

Nr 81/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 lipca 2020 r.           

w sprawie zmiany uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim    

z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz uchwałą Nr 93/2020 Zarządu 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  z dnia 27 sierpnia 

2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego      

w Nowym Dworze Gdańskim 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920),  uchwala się: 

§ 1. 

W załączniku do uchwały Nr 84/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 

27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim – Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wprowadza się następujące zmiany: 



 

1. W § 17 dodaje się ust. 45 o brzmieniu: „45. Realizacja zadań wynikających      

z Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych”, ust. 46 o brzmieniu: „46. Realizacja zadań 

wynikających z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami” oraz ust. 47 o brzmieniu: „47. Realizacja zadań wynikających       

z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych”. 

2. Z dniem 1 października br. w § 18 dodaje się ust. 20 o brzmieniu: „20. 

Prowadzenie spraw dotyczących pojazdów przejmowanych na rzecz  

 Powiatu”, w tym m.in.: 

a) protokolarne przyjmowanie oraz wydawanie pojazdów na plac postojowy 

w wyniku „Dyspozycji usunięcia pojazdu”, oraz występowanie do urzędów 

i organów w celu ustalenia właściciela odholowanego pojazdu; 

b) wszczynanie i umarzanie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych 

w sprawie pokrycia kosztów poniesionych przez Powiat w związku                         

z odholowanymi pojazdami; 

c) kierowanie do obsługi prawnej dokumentacji dotyczących pojazdów nie 

odebranych przez właścicieli w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania dyspozycji 

usunięci pojazdu; 

d) po uprawomocnieniu postanowienia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu, 

zlecenie biegłemu wykonanie oceny stanu technicznego i wartości pojazdu oraz 

przyjęcie pojazdu do ewidencji majątku Powiatu; 

e) po analizie oceny, dokonywanie sprzedaży lub likwidacji pojazdu, a następnie jego 

wyrejestrowywania z ewidencji pojazdów oraz wykreślenie z ewidencji majątku 

Powiatu;  

f) prowadzenie spraw egzekucyjnych; 

g) prowadzenie korespondencji z właścicielami pojazdów oraz organami 

odwoławczymi w sprawach dotyczących przejmowanych pojazdów.” 

 

3. W  § 18 dodaje się ust. 21 o brzmieniu: „21. Realizacja zadań wynikających      

z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych”. 

4. Z dniem 30 września br. w  § 22 wykreśla się ust. 24. 

 

§ 2. 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Nowodworskiego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

STAROSTA 

        (-) 

Jacek Gross 



Uzasadnienie 

W związku z wejściem w życie nowych aktów prawnych oraz zmianami organizacyjnymi, 

dotyczącymi podziału zakresu zadań pomiędzy wydziałami, niezbędne jest wprowadzenie 

zapisów przedstawionych w zmianie do Regulaminu Organizacyjnego.   

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju  Powiatu  Nowodworskiego  na  lata  

2015 – 2024,  obszar  priorytetowy  kapitał  ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2. 

Wartościowy kapitał ludzki i społeczny, 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. 

 

 

STAROSTA 

        (-) 

Jacek Gross 

 

 

 

 


