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UCHWAŁA NR XV/..../20
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lipska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713) po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy za 2019 r., Rada Miejska w Lipsku uchwala, co
następuje:
§ 1. Udziela się wotum zaufania Burmistrzowi Lipska z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy za rok
2019.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Krysiuk
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Lipsku rozpatruje raport o stanie gminy oraz
podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania z tego tytułu.
Zgodnie z art. 28aa ust. 2 Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej.
Raport został przedstawiony na XIV sesji Rady Miejskiej w Lipsku, która odbyła się dnia 20
kwietnia 2020 r. Zawiera on wszystkie elementy prawnie wymagane i realizowane na terenie
Gminy.
W art. 28aa. ust. 4 w/w ustawy rozpatrzenie raportu o stanie Gminy zostało przez
ustawodawcę jednoznacznie powiązane z instytucją absolutorium – Rada Miejska rozpatruje raport
podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium, z tym, że raport
rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy
przeprowadza się debatę.
Ustawowe zapisy wiążące procedury rozpatrzenia raportu o stanie gminy z absolutorium
oznaczają że zarówno debata nad raportem, jak i udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Lipska
muszą odbyć się na tej samej sesji co udzielenie/nieudzielenie absolutorium.
Zgodnie z art 28 aa. ust. 5 w debacie nad raportem o stanie gminy Radni zabierają głos bez
ograniczeń czasowych.
Zgodnie z art 28 aa ust. 6-8 również mieszkańcy mogą złożyć zgłoszenie (w przypadku
Gminy Lipsk musi ono być poparte podpisami minimum 20 osób) o chęci zabrania głosu w
debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została
sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Raport został przedstawiony na
XIV sesji Rady Miejskiej w Lipsku, która odbyła się dnia 20 kwietnia 2020 r. Zgłoszenia o chęci
zabrania przez mieszkańców głosu w debacie nie wpłynęły.
Zgodnie z art. 28 aa ust. 9 po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada
Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o
udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością
głosów ustawowego składu Rady Miejskiej.
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