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UCHWAŁA NR XIII/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Drezdenka wotum zaufania

Na podstawie art.28 aa ust. 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019
roku, póz. 506), Rada Miejska w Drezdenko uchwala co następuje:
§ l. W związku z zakończeniem debaty nad raportem o stanie gminy Drezdenko za 2018 rok. Rada Miejska
w Drezdenku udziela Burmistrzowi Drezdenka wotum zaufania.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drezdenku.
§ 3. Uchwala podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach
ogłoszeń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PrzewodnJ<fzą^y Rady
M'iejskieyw ^trezdenki
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UZASADNIENIE
Ustawodawca wprowadzić w ubiegłym roku, w ustawie o samorządzie gminnym nowe regulacje prawne,
obowiązujące od bieżącego roku. Dodanie art. 28aa zobowiązuje Burmistrza corocznie, w terminie do 31
maja do przedstawienia Radzie Miejskiej raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie
działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii,
uchwal rady i budżetu obywatelskiego. Rada rozpatruje raport o stanie gminy, podczas sesji, na której
podejmowana jest uchwala Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi
absolutorium z wykonania budżetu gminy. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad
przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie mogą uczestniczyć także
mieszkańcy gminy, po uprzednim zgłoszeniu. Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Miejska
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzielenie
Burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego
składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z
podjęciem uchwały o nieudzłelenie Burmistrzowi wotum zaufania. Konsekwencją nieudzielenia
Burmistrzowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, jest możliwość podjęcia przez Radę uchwały o
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza. Stąd przedstawienie radzie projektu
niniejszej uchwały jest zasadne.
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