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UCHWAŁA NR 163/XXIII/20

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Otwockiego wotum zaufania za 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6a, w związku z art. 30a ust. 9 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu „ Raportu o stanie Powiatu Otwockiego - rok 2019” oraz 
przeprowadzeniu debaty nad przedstawionym raportem, nie udziela się wotum zaufania 
Zarządowi Powiatu Otwockiego za 2019 rok.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym oraz przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych -  Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu 
w dniu 29 lipca 2020 r. „Raport o stanie powiatu -  rok 2019”. Przygotowany Raport o stanie 
Powiatu Otwockiego za rok 2019 uwzględnia wszystkie elementy wymagane przez art. 30a 
ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, tj. realizację polityk, programów i strategii oraz 
podsumowanie realizacji uchwał rady powiatu, oraz wytyczne zawarte w uchwale 
Nr 142/XVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia 
szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Powiatu Otwockiego.

Rada Powiatu Otwockiego w obecności 23 radnych -  9 głosami „za” przy 14 głosach 
„przeciw” w głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Otwockiemu wotum zaufania 
za 2019 rok, odrzuciła uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Otwockiemu wotum 
zaufania za 2019 rok. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez Radę Powiatu Otwockiego 
uchwały Nr 163/XXIII/20 w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Otwockiemu wotum 
zaufania za 2019 rok.

Przebieg debaty nad wotum zaufania odzwierciedla treść protokołu z sesji.

W kwestii budżetu obywatelskiego - co jest wymogiem uwzględnienia w rap 
skorzystał z tej formy udziału społeczności lokalnej.


