
OGŁOSZENIE  

Przewodniczącego Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim 

dot. przedstawienia przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski 

Raportu o stanie Miasta Tomaszów Lubelski za 2019 rok  

i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem. 

 

Na sesji Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim, która odbędzie się w dniu  

28 sierpnia 2020 r., o godzinie 11.00 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie 

Lubelskim, ul. Lwowska 57, Rada Miasta rozpatrzy Raport o stanie Miasta Tomaszów 

Lubelski za 2019 rok przedstawiony przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski. 

Zgodnie z art. 28 aa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz w związku z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374  

z późn. zm.) nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, 

w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców 

Tomaszowa Lubelskiego. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada miasta 

przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.  

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi 

złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim, pisemne zgłoszenie 

zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co 

najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została 

sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy – a więc do dnia  

27 sierpnia 2020 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania 

przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia. 

Zgłoszenia mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego do udziału w debacie nad 

Raportem o stanie Miasta Tomaszów Lubelski za 2019 rok, przyjmowane będą do dnia  

27 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57,  

w godzinach pracy urzędu, w pokoju numer 31 – Biuro Rady Miasta. 

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie od dnia  

13 sierpnia 2020 roku., w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57,  

w pokoju numer 31 – Biuro Rady Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.  
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Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim 

Mirosław Fus 


