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UCHWAŁA NR XLV/.../2022 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania 

Na podstawie art. 12 pkt 6a oraz art. 30a ust. 1, 4 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego po przeprowadzeniu debaty nad „Raportem o stanie Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego za 2021 rok” udziela Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego wotum zaufania. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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UZASADNIENIE 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 528, z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie raportu o stanie powiatu 

oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla Zarządu z tego tytułu.  

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. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego.  

Zgodnie z zapisem art. 30a ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym 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. 

Nieudzielenie przez Radę Powiatu wotum zaufania Zarządowi Powiatu jest równoznaczne ze złożeniem 

wniosku o odwołanie Zarządu. 
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