
Projekt 
 
z dnia  23 czerwca 2022 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania 

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021 udziela się 
Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 
z późn. zm.), Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie miasta raport o stanie miasta. Raport 
o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2021 został przestawiony Zarządzeniem Nr 790/2022 Burmistrza Miasta 
Hrubieszowa z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 
2021. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

Rada miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady w sprawie udzielenia 
lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad 
przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie Miasta 
radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem  mogą zabierać głos mieszkańcy 
miasta. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte 
podpisami co najmniej 20 osób (gminie do 20 000 mieszkańców). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 
poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie 
gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady 
zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi 
o zwiększeniu tej liczby. 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta rada miejska przeprowadza głosowanie nad 
udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rada 
miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały 
o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu 
burmistrzowi wotum zaufania. W przypadku nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania w dwóch kolejnych 
latach rada miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza. 

Mając na względzie powyższe wnosi się o podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 
Sporządził (a): MONIKA PODOLAK 

Sekretarz Miasta 
23.06.2022  

Sprawdzono pod względem formalno - 
prawnym: 

   

Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami wydziałów 
lub kierownikami jednostek 
organizacyjnych, których zadań dotyczy 
lub może dotyczyć treść aktu: 

   

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 

23.06.2022  

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt 
aktu związany jest z koniecznością 
wydatkowania środków z budżetu): 

   

Zatwierdzono przez Burmistrza: MARTA MAJEWSKA 
Burmistrz Miasta 

23.06.2022  
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