
 

UCHWAŁA Nr 402/XLVI/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 13 lipca 2021 r. 

 

 

 

w sprawie: udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Milanówka 

 

 

 

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Milanówek za rok 2020  

nie udziela się wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 713 z późn. zm.)  [dalej: "u.s.g."], wójt co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności 

wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał 

rady gminy i budżetu. Burmistrz Miasta Milanówka przedstawił dnia 31 maja 2021 r. Radzie 

Miasta Milanówka Raport o stanie Gminy Milanówek za rok 2020. Po przeprowadzeniu debaty 

nad przedstawionym raportem, wraz z udziałem mieszkańców, Rada Miasta, biorąc pod 

uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku - brak uzyskania informacji  

z powodu nieobecności Burmistrza i pracowników merytorycznych na debacie, postanowiła 

podjąć decyzję w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

W głosowaniu w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Miasta Milanówka wotum zaufania  

w przypadku nie uzyskania bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady 

zastosowanie znajduje przepis art. 28aa ust. 9 zdanie trzecie u.s.g. stanowiący, że niepodjęcie 

uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały  

o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.  

Ponadto podczas debaty nad Raportem o o stanie Gminy Radni stwierdzili że: 

Raport o stanie Gminy nie zawierał wszystkich wymogów zawartych w uchwale Rady Miasta 

Nr 179/XVII/20 w dniu 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów 

„Raportu o stanie Gminy Milanówek.” tj.: 

1) W punkcie II Informacje ogólne, zabrakło informacji  które dotyczyły punktu „B”- 

Charakterystyka pozycji i rozwoju miasta w ostatnich 5 latach na tle grupy porównawczej. 

2) W punkcie V -Informacja o realizacji polityk, programów i strategii, zabrakło informacji  które 

dotyczyły punktu „A. 2.”- Strategia rozwoju (ew. plan rozwoju lokalnego itp.), Stan realizacji 

strategii ze wskazaniem podjętych działań. 

3) W punkcie V -Informacja o realizacji polityk, programów i strategii, zabrakło informacji  które 

dotyczyły punktu „D. 2.”- Gminny program rewitalizacji, Wskaźniki ustawowe (wyjściowe, 

założone, osiągnięte). 

4) W punkcie V -Informacja o realizacji polityk, programów i strategii, zabrakło informacji  które 

dotyczyły punktu „G. 1. i G. 2.”- Program opieki nad zabytkami, opis aktualnego programu, 

omówienie ostatniego sprawozdania z realizacji programu. 

5) W punkcie V -Informacja o realizacji polityk, programów i strategii, zabrakło informacji  które 

dotyczyły punktu „H. 1. i H. 2.”- Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, omówienie zadań wynikających z planu dla gminy, stan 

realizacji. 

6) W punkcie VIII -Inne istotne działania burmistrza, zabrakło informacji które dotyczyły efektu 

działań wszystkich ciał konsultacyjnych, działających w mieście. 

Ponadto brak jest pełnych informacji o stopniu zrealizowania w roku 2020 programów 

działających na terenie  gminy, takich jak: 

- Gminny Program Ochrony Środowiska dla Miasta Milanówka na lata 2020-2023  

z perspektywą do 2027roku.  

- Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Milanówek (Załącznik nr 1 do uchwały  

nr 246/XXVIII/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2020 r.).  

- Program Ochrony i Kształtowania Środowiska Miasta Milanówka wraz z planem gospodarki 

Odpadami. 



- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020.  

Nie przedstawiano również Radzie Miasta i mieszkańcom sprawozdania z realizacji„ 

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milanówek na lata 

2016 –2020” przyjętego uchwałą Nr 112/XV/15 RMM z dnia 22 grudnia 2015 roku, który  

to program uległ zakończeniu. 

Nie ujęto również w Raporcie zasad prowadzonej polityki czynszowej i nie przedstawiono 

Radzie Miasta i mieszkańcom Milanówka „Planu wykorzystania zasobu nieruchomości 

gminnych”. 

Burmistrz nie realizował uchwały nr 89/IX/19 RMM z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie  

ustalenia kierunków działania organu wykonawczego w 2019 r.  

W uchwale tej zawarto 16 punktów, których w większości  Burmistrz Miasta Milanówka nie 

zrealizował ani w drugiej połowie roku 2019, ani też w roku 2020. 

 

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

 
 


