
UCHWAŁA NR XI/87/2020 
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 3 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego wotum zaufania za 2019 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i 28aa ust. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Bytom Odrzański postanawia się udzielić 
Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego wotum zaufania za 2019 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zbigniew Pazur 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Burmistrz co
roku do 31 maja przedstawia Radzie raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności
Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
gminy i budżetu obywatelskiego a Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Ustawa z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r.
poz. 374 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych
terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, udostępnienia
i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r.
poz. 570 ) przedłużyła termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i udzielenia absolutorium organowi
wykonawczemu o 60 dni.

Burmistrz Bytomia Odrzańskiego przedstawił dnia 3 lipca 2020 roku Radzie Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim raport o stanie gminy. Po przeprowadzeniu debaty na tym raportem, Rada Miejska w Bytomiu
Odrzańskim, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, postanawia udzielić
wotum zaufania Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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