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Projekt 

 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Zawadzkie za 2020 r. postanawia się udzielić 

wotum zaufania Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego wotum zaufania  
 

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 

znowelizowane zostały przepisy samorządowych ustaw ustrojowych (ustawy o samorządzie 

gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa) oraz 

Kodeksu wyborczego. Wśród zmian obejmujących ustawę o samorządzie gminnym oprócz tych 

wymagających dostosowania aktualnie obowiązujących statutów wprowadzono nową instytucję 

raportu o stanie gminy. Została ona uregulowana w nowym przepisie art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w 

szczególności realizację polityk, programów i strategii i jest przedstawiany przez wójta radzie gminy 

co roku do dnia 31 maja.  

Przygotowanie raportu o stanie gminy jest pierwszym etapem dłuższej procedury rozpatrzenia 

raportu przez radę gminy. Na pozostałe etapy tej procedury składają się: debata nad raportem oraz 

przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Ustawodawca zdecydował 

się przy tym połączyć procedurę rozpatrywania raportu z procedurą udzielenia wójtowi absolutorium. 

Jak bowiem wskazano w art. 28aa ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje 

raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium. Jednocześnie raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego 

treścią przeprowadza się debatę.  

Ostatnim etapem procedury rozpatrywania przez radę raportu o stanie gminy jest 

przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Głosowanie to przeprowadza 

się po zakończeniu debaty nad raportem. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy 

podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o 

udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi 

wotum zaufania. 

 Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  

 


