
UCHWAŁA NR LIY/386/2022
RADY POWIATU KOLSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

Na podstawie art. 12 pkt 6a oraz art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U z 2022r. poz. 528) Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu Raportu ostanie powiatu za 2021 rok, Rada Powiatu Kolskiego udziela Zarządowi 
Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kolskiego

Marek Świątek
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr LIV/386/2022 

Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 24 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

Zgodnie z przepisami art. 12 pkt 6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U z 2022r., poz. 528) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu Raport o stanie 
powiatu, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności 
realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Na podstawie art. 30a ust. 9 cytowanej wyżej ustawy po zakończeniu debaty nad raportem o stanie 
powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania. Uchwałę o udzielenie 
zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu rady powiatu.

Podstawą sporządzenia „Raportu ostanie powiatu kolskiego w 2021 roku” były sprawozdania 
i informacje przekazane przez wydziały i komórki Starostwa Powiatowego w Kole oraz jednostki 
organizacyjne powiatu, wraz z oceną i wnioskami dotyczącymi programów, polityk i strategii 
realizowanych przez powiat. Każdy z dokumentów zawiera obszary działania, cele szczegółowe 
i strategiczne oraz kierunki działania, które zostały tak sformułowane, by odzwierciedlały faktyczne 
potrzeby mieszkańców powiatu kolskiego. Raport o stanie powiatu dodatkowo zawiera ocenę realizacji 
uchwał Rady Powiatu Kolskiego, ocenę realizacji zadań oświatowych, funkcjonowania systemu pomocy 
społecznej, ocenę stanu dróg powiatowych, stanu środowiska naturalnego czy również ocenę działania 
administracji powiatowej. W raporcie znalazła się również ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu 
kolskiego w zakresie aspektu publicznego, przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, a także drogowego.

Marek Świątek
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