
UCHWAŁA NR LXI/484/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 10 czerwca 2022 r. 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej wotum zaufania 

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok 2021, przedłożonego przez 
Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, oraz po zakończeniu debaty nad raportem postanawia się udzielić wotum 
zaufania Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 713 ze zm.), burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy 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.  
            Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej przedstawiła dnia 20 maja 2022 r. Radzie Miejskiej Bystrzycy 
Kłodzkiej raport o stanie Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok 2021. Raport zawiera informacje o realizacji 
programów, polityk i strategii obowiązujących w Gminie w roku poprzednim, a także informacje o realizacji 
uchwał Rady Miejskiej i realizacji zarządzeń. Raport obszernie informuje o realizacji przez organ 
wykonawczy zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminy odnosząc się do wszystkich obszarów jej 
funkcjonowania. Stan Gminy wynikający z raportu jest zadowalający. 
         W związku z tym, po przeprowadzeniu debaty nad tym raportem, wraz z udziałem mieszkańców, 
Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej, biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, 
postanawia udzielić wotum zaufania Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.  
             Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  
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