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Projekt 
 
z dnia  4 czerwca 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XX.  .2020 

RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania 

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Ujazd za 2019 rok postanawia się udzielić wotum 
zaufania Burmistrzowi Ujazdu. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Cichoń 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), 
Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej 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 (jeśli jest realizowany). 

Raport o stanie Gminy Ujazd za rok 2019 został sporządzony, przekazany w dniu 25 maja 2020 r. 
Przewodniczącemu Rady a następnie wszystkim radnym. Ponadto został opublikowany na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe. Sporządzony raport obejmuje 
obligatoryjne elementy o których mowa wyżej.  

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem oprócz radnych głos mogą 
zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne 
zgłoszenie poparte podpisami w gminie do 20 tys. mieszkańców – co najmniej 20 osób. Zgłoszenie takie składa się 
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana sesja podczas której ma być przedstawiony raport.  

Po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem, wraz z udziałem mieszkańców, Rada Miejska w Ujeździe, biorąc 
pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi 
Ujazdu. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 


