UCHWAŁA NR

LXlI/540/2022

RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU
z

dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pułtusk
wotum zaufania

Na
8

podstawie art. 18 ust.

marca 1990

r.

pkt 4a, w związku

2

o samorządzie gminnym (Dz. U.

z

z

art. 28aa ust. 9 ustawy

2022 r. poz. 559, 583, 1005

z
i

dnia
1079)

uchwala się, co następuje:
51. Po rozpatrzeniu „Raportu o stanie Gminy Pułtusk za rok 2021" przeprowadzeniu
i

debaty, Rada Miejska w Pułtusku postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta
Pułtusk.
52. Uchwała wchodzi w życie

z

dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pułtusk
wotum zaufania
Zgodnie z art.ZSaa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - wójt co
roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje
podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów strategii, uchwał rady gminy budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje
raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest
w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się
debatę. Po zakończeniu debaty nad raportem rada gminy przeprowadza głosowanie nad
udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada
gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
i

i

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne
uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

z

podjęciem

Burmistrz Miasta Pułtusk przedstawił Radzie Miejskiej w Pułtusku „Raport o stanie
Gminy Pułtusk za 2021 rok” w dniu 31 maja 2022 r., zachowując ustawowy termin.
Przedłożony przez Burmistrza „Raport o stanie Gminy Pułtusk za 2021 rok” zawiera wszystkie
wymagane przepisami elementy. Raport został zamieszczony na stronach internetowych
Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, co dało możliwość
zapoznania się z nim także mieszkańcom gminy Pułtusk.
Analiza raportu oraz debata nad przedłożonym Raportem daje podstawę do
udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

PRZEWCMNlCĘ-ZĄCY

RA!

."i'

MlEJS/lślł; W i'lil Tl iSKLi
a!”
: <" ( ",:?
Anusz
ergac32
li

