UCHWAŁA NR XVII/159/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania.
Na podstawie art. 12 pkt. 6a i art. 30a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca
2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu "Raportu o stanie Powiatu Chodzieskiego za 2019 rok " udziela się
Zarządowi Powiatu Chodzieskiego wotum zaufania z tego tytułu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Art. 12 pkt 6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 920) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie
raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu.
Natomiast z art. 30a ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym wynika, że zarząd
powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, a rada
powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany
w pierwszej kolejności i nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
W roku bieżącym na podstawie art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.
374 ze zm. ) termin przedstawienia raportu o stanie powiatu został przedłużony o 60 dni z uwagi na
wystapienie COVID-19.
Mając na uwadze przywołane wyżej uregulowania prawne podjęcie niniejszej uchwały
przez Radę Powiatu Chodzieskiego jest uzasadnione.
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