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UCHWAŁA NR XXVI/  /2020 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 
z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie: udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  
Po rozpatrzeniu raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2019 oraz przeprowadzeniu 
i zakończeniu debaty nad ww. raportem Rada Powiatu Gnieźnieńskiego udziela Zarządowi Powiatu 
Gnieźnieńskiego wotum zaufania. 

§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Dariusz Pilak 
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/  /2020 

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 Stosownie do art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd 
powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Termin ten 
uległ przedłużeniu (o 60 dni) na mocy 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. 
z 2020 r. poz. 374 ze zm.). 

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu 
obywatelskiego. 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. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu 
przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu 
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę 
o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu 
zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne 
z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. 

 Raport o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 r. został przedstawiony Radzie Powiatu 
Gnieźnieńskiego we wskazanym wyżej terminie. W związku 
z powyższym po rozpatrzeniu raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za 2019 r. oraz 
przeprowadzeniu debaty nad Raportem konieczne jest przeprowadzenie głosowania uchwały 
w przedmiocie udzielenia Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego wotum zaufania.
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