
Uchwala r /81/20.19

Rady Po, iiału Kol ki,ego

z dnia 27 cz-erwca 2019r.

, ' sprawie udzielenia Zarządowl Po -iatu KoJ 'kiego wotum zanfania.

Na podstawie art. 12 pkt 6,1 oraz art, 30a ust. 9 t taw z dnia czerwca 1998r. u samorządzie
powiatowym (j.t, Dz. I z 2019r" poz. 511) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co na. tepuje:

§ I

Po rozpatrzeniu Raportu o stanie powiatu za 2018 rok. Rada Powiatu Kolskiego udziela Zarządowi
Pov iatu Kolskiego wotum zaufania,

§2

Uchwała w hodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzas adntenie

do cbwał}' r - l/8112019

Rady Pewiatu Kolskiego

z dnia 27 czerwca 2019r.

Zgodnie z przepi ami art. 12 pkt 6a ustawy z dnia 5 zerwca 1998r. o sarnorz dzie

powiatowym (j.t, D .. U z 2019r., poz. 511 Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja prz d. tawia

radzie powiatu Raport ° tanie powiatu, który obejmuje podsumowanic działalności zarządu

powiatu \\1 roku poprzednim w szczególności realizacji polityk programów i strategii. uchwal rady

powiatu ibudżetu obywatelskiego.

a podstawie art, 30a ust, 9' c towanej wyżej u tawy po zakończeniu debaty nad raportem ()

stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosov anie nad udziel niem wotum zaufania, chwałę

o udzielenie zarzadov i. powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezv Lg1 dną większa ścią

głosów u tawov ego składu rady powiatu.

Podstawą p rządzenia Raportu () stanie powi tu kolski go w _0181'. był pra uzdania i

informacje przekazane przez wydziały ikomór i taro twa Powiatowego w Kole a także jednostki

erganizac jne powiatu. Raport o tanie powiatu zawiera równie' ocenę r alizacii uchwal Rady

Powiatu Kolskiego, ocenę realizacji zadań oświatowych, funkcjonowania . stemu pomocy

p łecznej, ocenę stanu dróg powiatowych, stanu rodowi ska naturalnego cz również ocenę

działania administracji pov liatowej.

Realizując ustawowy obowiązek należy podjąć zatem niniej: zą uchwałę.
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