DRUK NR 328
PROJEKT
Zatwierdzony przez
ZASTĘPCĘ BURMISTRZA
Adama Sekmistrza
UCHWAŁA NR ..……...2021
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia …………. 2021 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Halinowa wotum zaufania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Halinów za 2020 rok, udziela się Burmistrzowi Halinowa
wotum zaufania.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, mającą na celu zwiększenie
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, Burmistrz
Halinowa co roku, do 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej w Halinowie raport o stanie Gminy Halinów.
Raport zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej gminy stanowiącej kontekst dla działań realizowanych
przez władze samorządowe w poprzednim roku, a także realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady
gminy i budżetu obywatelskiego za rok 2020 r.
Raport rozpatrywany jest na sesji, podczas której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium. Jest on rozpatrywany w pierwszej kolejności i odbywa się nad nim debata, w której
głos mogą zabierać radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy po złożeniu przewodniczącemu rady
pisemnego zgłoszenia popartego podpisami 20 osób.
Raport stanowi podstawę dla udzielenia przez radę gminy wotum zaufania burmistrzowi. Po zakończeniu
debaty nad w/w dokumentem, rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania. Uchwałę
w tej sprawie podejmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Sporządzony przez Burmistrza Halinowa raport został omówiony i pozytywnie zaopiniowany podczas
wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Halinowie.
Działania realizowane przez Burmistrza Halinowa przyczyniają się do rozwoju Gminy i polepszają jakość
życia jej mieszkańców, dlatego zasadne jest udzielenie mu wotum zaufania.

