
UCHWAŁA NR XXXII/262/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a, art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 15 zzh ust. 3 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 4a 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów 
wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia 
i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 570 ze zm.), po rozpatrzeniu Raportu o stanie Miasta Maków Mazowiecki, Rada Miejska w Makowie
Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXII/262/2021

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki

Zgodnie z art. art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. 
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad 
udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania Rada 
Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały 
o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu 
Burmistrzowi wotum zaufania.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz ArtuĄ Mietznikowski


