
UCHWAŁA Nr 0025. 81. 123. 2020

Zarządu Powiatu Kolskiego

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Powiatu Kolskiego za rok 2019 oraz przyjęcia projektu
uchwały Rady Powiatu Kolskiego o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania

Na podstawie art. 30a "ust. 1 i 2 i art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2019r., poz. 511 ze zm) , Zarządu Powiatu Kolskiego uchwala,

co następuje:

c· §1

Przyjmuje się Raport o stanie Powiatu Kolskiego za rok 2019, w brzmieniu określonym

w załączniku nr 1 do Uchwały Zarządu i przedstawia go jako projekt Uchwały Rady Powiatu

Kolskiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kolskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

c

Starosta - Robert Kropidłowski

Wicestarosta - Sylwester Chęciński

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu - Henryk Tomczak



UZASADNIENIE
do UchwałaNr 0025. 81. 123. 2020

--------------------?al':cą-dlTPowiat[rKol-skie-g-o.--------------------

z dnia27 maja2020 r.

- W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie

niektórych . ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130)

na zarządy powiatów nałożony został obowiązek przedstawienia radzie powiatu raportu o

stanie powiatu.

Zgodnie z nadal obowiązującym prawem zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja

przedstawia radzie powiatu '-raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie

działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,

programów i strategii, uchwał rady powiatu ibudżetu powiatu. Raport taki rozpatruje rada

powiatu podczas sesji, na której podejmowana- jest uchwała rady powiatu w sprawie

udzielenia lub nie udzielenia zarządowi absolutorium, na której to raport jest rozpatrywany w

pierwszej kolejności. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni

uzasadnione.
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