
 

 UCHWAŁA NR VII/34/2020 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

 

 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wotum zaufania  

Na podstawie art. 30a ust. 4 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920), w związku z art. 15zzh ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2020 r.,  poz. 374 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 

dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w 

zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania 

do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 570) ,   uchwala się:  

§ 1. 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu postanawia się udzielić wotum zaufania 

Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                Robert Ciżmowski 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920) zarząd powiatu co roku przedstawia radzie 

powiatu raport o stanie powiatu, który obejmuje  podsumowanie działalności zarządu powiatu 

w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady 

powiatu i budżetu obywatelskiego. 
Zgodnie z art. 30a ust.4 i 9 ww. ustawy, nad przedstawionym raportem o stanie powiatu 

(przedstawienie raportu następuje na sesji, na której jest podejmowana uchwała w sprawie 

absolutorium), przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie 

powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum 

zaufania. 

 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego  

na lata 2015 - 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny  (P2), cel strategiczny: 

CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1. Zapewnienie pełnej 

przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie.  

 

Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę treść raportu oraz informacje 

uzyskane w trakcie przeprowadzonej debaty, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za 

zasadne.  

 

                                                                                            Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                Robert Ciżmowski 

 


