
UCHWAŁA NR VII/40/2015
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 30 czerwca 2015 r. likwiduje się Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze. 

§ 2. Mienie zlikwidowanej jednostki zostanie przekazane: 

1) nieruchomości – do powiatowego zasobu nieruchomości, 

2) mienie ruchome – do Starostwa Powiatowego w Jelenie Górze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Jerzy Pokój
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Uzasadnienie
Po likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze, Zarząd Powiatu jako zarządca dróg powiatowych, 
zadania te będzie wykonywał przy pomocy nowo utworzonego wydziału w Starostwie Powiatowym. Przyniesie to 
efekty finansowe, gdyż odpadną koszty funkcjonowania odrębnej jednostki budżetowej. Wszyscy pracownicy 
Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze zostaną przejęci przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze na 
zasadach uregulowanych w art. 231 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502). Wskutek likwidacji jednostki 
budżetowej obsługa finansowo-księgowa zadań tej jednostki zostanie przejęta przez Starostwo, a pracownik 
wykonujący dotychczas te zadania w jednostce, zostanie zatrudniony w Wydziale Finansowym Starostwa na 
wakujące stanowisko urzędnicze, co przyniesie oszczędności minimum 52.000 złotych rocznie. Realizację 
czynności związanych z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych, Zarząd Powiatu powierzy dotychczasowemu 
dyrektorowi jednostki. Aktualnie skład pracowniczy Zarządu Dróg Powiatowych to dyrektor, główna księgowa, 
kierownik działu technicznego, specjalista ds. administracyjnych, finansowych i księgowych, 3 pracowników 
merytorycznych oraz robotnik drogowy/kierowca i kierowca/mechanikNależności, zobowiązania, zadania i mienie 
ruchome, po likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych, przejmie Starostwo. Likwidacja Zarządu Dróg Powiatowych 
w Jeleniej Górze zapewni bieżącą kontrolę realizacji zadań przez Zarząd Powiatu oraz stworzy sprawniejszy 
system działania i reagowania na zdarzenia wymagające pilnej interwencji. 
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