
UCHWAŁA NR LXIII/355/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 19 lipca 2022 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Świebodzice wotum zaufania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Świebodzice za 2021 r., nie udziela się 
wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIII/355/2022 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 19 lipca 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady 
gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia 
lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.  

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 cyt. ustawy, burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 
raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 
obywatelskiego. 

Rozpatrzenie raportu - w pierwszej kolejności - następuje podczas sesji, na której podejmowana jest 
uchwała rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi (art. 28aa ust. 4 u.s.g.), a więc 
zasadniczo nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym 
(art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W związku 
z obowiązywaniem stanu epidemii w roku 2022 wskazane terminy przedstawienia i rozpatrzenia 
raportu zostały przedłużone o 30 dni, tj. odpowiednio do dnia 30 czerwca i 30 lipca 2022 r. 
(art. 15zzzzzz oraz art. 15zzh ust. 3 i ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych; § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów 
wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 
udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji). 

Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadza głosowanie nad 
udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. 

Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania rada gminy podejmuje w głosowaniu jawnym 
(art. 14 ust. 1 u.s.g.), bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy (art. 28aa 
ust. 9 u.s.g.). 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 90D87CDE-A23B-49E8-94C5-7BCD7DB24A8C. Podpisany Strona 1 z 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2

	 
	Uzasadnienie

