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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina 

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

§ 1.   Po rozpatrzeniu i zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Gogolin za rok 2019 postanawia się 
udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.

poz. 713) Burmistrz, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Rada Gminy

rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia

absolutorium Burmistrzowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Po

zakończeniu tej debaty Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum

zaufania. Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną

większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi

wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania.

Burmistrz Gogolina przedstawił Raport o stanie gminy Gogolin za rok 2019 na Sesji Rady Miejskiej w

Gogolinie, która odbyła się w dniu 27 maja 2020 r.

Raport zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Gogolin stanowiącej kontekst dla działań

realizowanych przez władze samorządowe w poprzednim roku, a także realizacji polityk, programów,

strategii i uchwał rady miejskiej.

Działania realizowane przez Burmistrza Gogolina przyczyniąją się do rozwoju całej gminy Gogolin

i tym samym polepszają jakość życia jej mieszkańców. Na uwagę zasługuje fakt, że od kilku lat

sukcesywnie wzrasta liczba mieszkańców Gminy. Działania podejmowane przez Burmistrza Gogolina

pozwoliły na zahamowanie odpływu mieszkańców z terenu Gminy Gogolin i odwróciły negatywny trend

obserwowany na terenie większości jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym Rada Miejska w Gogolinie po przeprowadzeniu debaty nad raportem, biorąc pod uwagę

przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku pozytywnie ocenia przedstawiony raport i wynikające

z niego działania Burmistrza Gogolina, co skutkuje udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina za

rok 2019.
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