
 
UCHWAŁA NR XX/148/2020 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia 29 czerwca 2020 r. 

 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi wotum zaufania. 

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

§ 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Miasta i Gminy Białobrzegi za rok 2019 
postanawia się udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 

   Marcin Osowski 



UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych, która weszła w życie w roku 2018, dokonała nowelizacji m.in. ustawy                           
o samorządzie gminnym. 
 
Art. 28aa znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 
nałożył obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu do 31 maja każdego roku przez 
organ wykonawczy Raportu o stanie Gminy. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi przedstawił Raport o stanie Miasta i Gminy 
Białobrzegi Radzie Miasta i Gminy Białobrzegi w dniu 29 maja 2020 r. 
 
Raport zawiera najważniejsze informacje o działaniach organu wykonawczego, obejmujące 
podsumowanie działalności w roku poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem stanu 
finansów, realizacji polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miasta i Gminy Białobrzegi, 
funduszu sołeckiego, a także informację o innych istotnych działaniach Burmistrza w 2019 
roku. 
 
Raport wraz z informacją dotyczącą możliwości udziału mieszkańców w debacie (w trybie 
art. 28 aa ust. 6 i 7 pkt. 2 i ust. 8 u.s.g.) został niezwłocznie udostępniony w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
 
Informacje o Raporcie zostały dodatkowo przedstawione w trakcie XX Sesji Rady Miasta i 
Gminy Białobrzegi w dniu 29 czerwca 2020 r. 
 
W debacie nad Raportem, który rozpatrywany jest w pierwszej kolejności na sesji, podczas 
której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi, bez ograniczeń głos zabierają radni oraz 
mieszkańcy gminy, którzy złożyli do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
pisemne zgłoszenie w tej sprawie. 
 
Po przeprowadzonej debacie nad Raportem Rada Miasta i Gminy Białobrzegi, biorąc pod 
uwagę jej przebieg oraz informacje uzyskane w jej toku, przeprowadza głosowanie nad 
udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi wotum zaufania. 


