
UCHWAŁA  Nr 75/2021 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 20  lipca 2021 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, zmienionej Uchwałą 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, Uchwałą Nr 30/2021 Zarządu Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim  z dnia 23 marca 2021 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, Uchwałą Nr 55/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z 

dnia 01 czerwca 2021 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 2020 r. poz. 920 ze zm.) 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, z dniem 20 lipca 2021 r. lit. a) 

otrzymuje brzmienie: 

„a) Pana Mariana Kwoczka Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w 

Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3 Maja 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański.” 

§ 2. 

Pozostałe zapisy Uchwały zmienianej pozostają bez zmian. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Nowodworskiemu. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

                                                                            Jacek Gross 

                     ( - ) 

                     Starosta Nowodworski 

 



 

Uzasadnienie 

 

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

2020 r. poz. 920 ze zm.), Zarząd Powiatu może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu do składania oświadczeń związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

 

W związku ze zmianą nazwy szkoły konieczne jest wydanie nowego upoważnienia dla dyrektora do 

wydawania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.  

 

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, 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. 

 

 

 

                                                                            Jacek Gross 

           ( - )     

                     Starosta Nowodworski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


