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RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia

w sprawie wotum zaufania dla Zaządu Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie ań. 30a ust. 9 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 czenruca 1998r o samoządzie

powiatowym (tj. Dz. U' 2020r' poz' 920) orazart. 15zzzzzz ustawy o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, pzeciwdziałaniem i zł,talczaniem CoVlD-19, innych chorÓb

zakaŹnych orazwywołanych nimisytuacjikryzysowych zdnia 2marca2020r' (Dz.U. z2020r'poz.

374 z póżn. zm.) uchwala się, co następuje:

$ 1. Po pzeprowadzeniu debaty nad Rapońem o stanie Powiatu Nowodworskiego za rok 2019

udziela się wotum zaufania dlaZarządu Powiatu Nowodworskiego.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_'-ęO (^-'k



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30a. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r' o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz.U. z 2020 poz.920) zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie powiatu rapoń
o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu W roku
poprzednim, W szczegÓlnoŚci realizację polityk, programÓw i strategii, uchwał rady powiatu i

budzetu obywatelskiego.
Ustawa o szczególnych rozł,tiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem CoVlD-19, innych chorób zakaŹnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z
dnia2 marca 2020 r. (Dz.U. z2020 r. poz.374)wprowadza Ań. 15zzzzzz [Termin pzedstawienia
rapońu] 519)Termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony
w ań. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz'U. z2020 r. poz.
713), art' 30a ust' 1 ustawy z dnia 5 czenruca 1998 r' o samorządzie powiatowym (Dz.U . z2019 r.
poz.511 ,1571 i 1815) i ań. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 199B r. o samorządzie wojewodztwa
(Dz'U' z2019 r. poz' 512,1571 i 1815), pzypadający w 2020 r., przedłuŻa się o 60 dni.

Działając na podstawie art. 30a ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu
może określiĆ w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do rapońu
za rok 2019r. Rada Powiatu Nowodworskiego nie skozystała z powyzszego uprawnienia, w
zł,tiązku z pov,tyŻszym rapoń został przygotowany W oparciu o ogÓlne wytyczne wskazane w
ustawie.

Rada powiatu rozpatruje rapoń podczas sesji, na ktorej podejmowana jest uchwała rady
powiatu w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium' Raport rozpatrywany jest w pienłszej
kolejnoŚci. Po odbyciu debaty nad rapońem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza
głosowanie nad udzieleniem zaządowi powiatu wotum zautania. Uchwałę o udzieleniu wotum
zaufania rada podejmuje bezwzględną większoŚcią głosów ustawowego składu rady powiatu.

Przygotowała
Mariola Tomaszewska


