
UCHWAŁA NR VII/64/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zakończonej debacie nad raportem o stanie Gminy Dobrzyca w 2018 r. udziela się 
Burmistrzowi Gminy Dobrzyca wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr VII/64/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.

z 2019 r. poz. 506 ze zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu

o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania

z tego tytułu.

W myśl art. 28aa ust. 1 ww. ustawy, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport

o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz

budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Zgodnie z art. 28aa ust. 9 ww. ustawy, po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada

gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. 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.

Burmistrz Gminy Dobrzyca na VII sesji Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w dniu 25 czerwca 2019 r.

przedstawił radzie raport o stanie Gminy Dobrzyca w 2018 r. Przedstawiony raport obejmował

w szczególności: informacje ogólne na temat gminy, informacje finansowe, informacje o stanie

mienia komunalnego gminy, informacje o realizacji polityk, programów i strategii, informacje nt.

realizacji uchwał Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, informacje nt. współpracy gminy z innymi

społecznościami samorządowymi, informacje nt. oświaty i edukacji, kultury, turystyki, sportu

i rekreacji. Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy Dobrzyca w 2018 r. została

przeprowadzona debata. Po zakończeniu debaty, biorąc pod uwagę jej przebieg oraz informacje

uzyskane w toku debaty, Rada Miejska Gminy Dobrzyca postanowiła udzielić wotum zaufania

Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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