
 

 

 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr CLVI/2976/2020 

Zarządu Województwa Lubelskiego 
z dnia 16 czerwca 2020 r. 

 
UCHWAŁA NR /     /2020 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

z dnia  …………………  2020 r. 

 

o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu 

Drogowego w Zamościu 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512,   poz. 1571 i poz. 1815) oraz art. 120 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, poz. 284, poz. 

568 i poz. 695) - Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu, stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr XLIII/662/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 

2014 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Zamościu 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r. poz. 1469 i z 2017 r. poz. 658), wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 5:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

      „1. Dyrektor ośrodka działa przy pomocy głównego księgowego i kierowników komórek 

organizacyjnych, którzy są odpowiedzialni wobec niego za realizację zadań.”, 

b) uchyla się ust. 2; 

2) § 7 otrzymuje brzmienie: 

    „§ 7. Dyrektor Ośrodka może udzielić głównemu księgowemu, koordynatorowi   

i kierownikom komórek organizacyjnych pełnomocnictw do dokonywania czynności z zakresu 

czynności prawnych związanych z zakresem działań Ośrodka.”; 

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

 „2. Czynności kontrolne, w zakresie swojego działania, wykonują z urzędu także główny 

księgowy oraz kierownicy komórek organizacyjnych.”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. 

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 
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UZASADNIENIE 

 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały 

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w  Zamościu 

 

 Statut Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu nadany został 

Uchwałą Nr XLIII/662/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 

nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Zamościu zmieniony następnie 

uchwałą Nr XXVI/380/2017 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia  

2017 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu 

Drogowego w Zamościu.  

 Obecnie proponuje się kolejne zmiany statutu, które dotyczą likwidacji stanowiska 

zastępcy dyrektora Ośrodka. 

 Usunięcie zapisów w § 5 obecnego statutu, dotyczących sposobu powoływania 

zastępcy dyrektora wynika z treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie  

z dnia 12 marca 2020 roku sygn. akt III SA/Lu 686/19. W uzasadnieniu przedmiotowego 

orzeczenia WSA w Lublinie stwierdził między innymi, że: ”Na mocy art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) Zarząd 

Województwa powołuje i odwołuje dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.  

Brak jednak tego rodzaju unormowań oraz kompetencji Zarządu Województwa w odniesieniu  

do zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego”. 

 Główną przesłanką likwidacji w strukturach organizacyjnych WORD w Zamościu 

stanowiska zastępcy dyrektora jest zła kondycja finansowa Ośrodka. Powyższe okoliczności 

zmuszają Dyrektora WORD w Zamościu do szukania oszczędności i redukcji etatów 

kierowniczych w 2020 roku. Likwidacja stanowiska zastępcy dyrektora nie wpłynie znacząco  

na organizację pracy Ośrodka, jego obowiązki przejmą inni pracownicy. Dodatkowo podkreślić 

należy, iż obecnie stanowisko zastępcy dyrektora jest nieobsadzone i jego likwidacja nie będzie 

wiązała się z dodatkowymi kosztami.  

 Niski przyrost naturalny na terenie działania Ośrodka skutkuje wyraźnymi trendami 

spadkowymi na rynku egzaminowania. Dodatkowo sytuację finansową Ośrodka  pogorszyło 

wprowadzenie stanu epidemii na terenie RP, co wiązało się z praktycznym zawieszeniem 

działalności statutowej Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego i utratą źródeł dochodu. 

                   Wnosi się o przyjęcie proponowanych zmian ze względu na potrzebę uporządkowania 

statutu WORD w Zamościu w zakresie stanowiska zastępcy dyrektora. 

 


