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UCHW AŁA NR 166/XXIV/20 

RADY POWIATU OTW OCKIEGO  

z dnia 5 października 2020 r.

w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Otwockiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 i art. 30a ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się Zarząd Powiatu Otwockiego.

§ 2. Uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Otwocku.

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

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

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 realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu 

obywatelskiego.

Zgodnie z art. 30a ust. 9 ww. ustawy, po zakończeniu debaty nad raportem o stanie 

powiatu, rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum 

zaufania.

Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały 

o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały 

o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. Przepis ust. 10 cytowanego przepisu 

stanowi natomiast, że nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest 

równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

Na sesji w dniu 27 sierpnia 2020 roku podjęta została uchwała w sprawie nieudzielenia 

wotum zaufania za 2019 rok, co stanowi podstawę do odwołania zarządu.

Zgodnie z art. 30a ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny nieudzielenia mu wotum 

zaufania na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w tym 

przedmiocie. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów 

ustawowego składu rady.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


