
UCHWAŁA NR XVIII/194/20 
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 20 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Trzebnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

§ 1.  Po rozpatrzeniu „Raportu o stanie Gminy Trzebnica" oraz przeprowadzeniu debaty nad 
przedstawionym raportem, Burmistrzowi Gminy Trzebnica udziela się wotum zaufania. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy 

 
 

Mateusz Stanisz 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.

poz. 713), burmistrz w terminie do 31 maja br. był zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej raportu

o stanie Gminy. W związku z art. 15zzzzzz ustawy 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) termin ten został

wydłużony o 60 dni.

Dnia 8 czerwca br. Burmistrz Gminy Trzebnica przekazał „Raport o stanie Gminy Trzebnica”, czym

dochował terminu. Ponadto przygotowany „Raport o stanie Gminy Trzebnica” uwzględnia elementy

wymagane przez art. 28aa ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ponieważ zawiera

podsumowanie działalności burmistrza w roku 2019, na które składa się opisanie realizacji polityk,

programów i strategii, podsumowanie realizacji uchwał rady gminy.

„Raport o stanie Gminy Trzebnica” został rozpatrzony na sesji nr XVIII/20, która odbyła się dnia

20 lipca 2020 r. W trakcie sesji została przeprowadzona debata, Rada Miejska w Trzebnicy postanawia

udzielić Burmistrzowi Gminy Trzebnica wotum zaufania.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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