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UCHWAŁA NR XX.246.2021 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Białej wotum zaufania 

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 713i 
1378 )  Rada Miejska w Białej uchwala co następuje: 

§ 1. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Biała za rok 2020 udziela się wotum zaufania 
Burmistrzowi  Białej. 

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

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)
organ wykonawczy gminy, co roku do 31 maja przedstawia radzie Raport o stanie gminy. Dokument ten
obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim i musi zawierać w szczególności: realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego ( jeśli był realizowany).

Raport o stanie Gminy Biała za rok 2020 został sporządzony, przekazany w dniu 31 maja 2021 r.
Przewodniczącej Rady a następnie wszystkim radnym. Ponadto został opublikowany na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej.

Sporządzony raport obejmuje obligatoryjne elementy o których mowa wyżej. Ponadto w raporcie ujęto
sprawozdania, informacje oraz dane z  istotnych obszarów działania Burmistrza a tym samym aparatu
pomocniczego Burmistrza jakim jest Urząd Miejski oraz zadania gminy zrealizowane przez jednostki
organizacyjne Gminy Biała oraz spółkę gminną.

Zgodnie z zapisem art. 28aa ust. 4  rada rozpatruje raport na sesji na której podejmowana jest uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. 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 rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi.

Opracowała:

Grażyna Biały

Sekretarz Gminy Biała

Biała, dnia 2czerwca 2021 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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