
Uchwala Nr XXIX.197.2021 

Rady Gminy Baboszewo 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie udzielenia Wojtowi Gminy Baboszewo wotum zaufania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4a w zwiqzku z art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., pOZ. 713 tj.) Rada Gminy Baboszewo uchwala, 

co nastE)puje: 

§1 

Udziela siE) W6jtowi Gminy Baboszewo wotum zaufania. 

§2 

1. UchwalE) podaje siE) do wiadomosci w spos6b zwyczajowo przyjE)ty. 

2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjE)cia. 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) W6jt Gminy, co roku do 31 maja 

przedstawia Radzie Gminy raport 0 stanie gminy. Przepis art. 28aa WW. ustawy zostal 

wprowadzony w zycie ustawq z dnia 11 stycznia 2018 r. 0 zmianie niekt6rych ustaw w celu 

zwitlkszenia udzialu obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niekt6rych organ6w publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) i nalozyl na organ wykonawczy 

jednostki samorzqdu terytorialnego obowiqzek przedstawienia organowi stanowiqcemu do 

31 maja kazdego roku raportu 0 stanie gminy obejmujqcego podsumowanie dzialalnosci 

organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczeg61nosci realizacjtl polityk, program6w 

i strategii, uchwal rady i budzetu obywatelskiego. 

Zgodnie z ustawq Uchwaltl 0 udzieleniu W6jtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje 

bezwzgltldnq witlkszosciq glos6w ustawowego skladu rady gminy. Niepodjt)cie uchwaly 

o udzieleniu w6jtowi wotum zaufania jest r6wnoznaczne 

z podjt)ciem uchwaly 0 nieudzieleniu w6jtowi wotum zaufania 

przed podjt)ciem uchwaly odbywa sit) debata nad raportem 0 stanie Gminy, w kt6rej majq 

prawo 0 zabrac glos Radni Gminy bez ograniczen czasowych radni oraz mieszkancy, kt6rzy 

zlozyli pisemne zgloszenie poparte podpisami co najmniej 20 osob w terminie nie p6iniej 

niz na dzien przed Sesjq. 

Informacja 0 terminie Sesji zostala umieszczona na stronie internetowej Gminy Baboszewo, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baboszewo 19.05.2021 r., a takie 0 mozliwosci 

udzialu mieszkanc6w gminy w debacie nad raportem 0 stanie gminy. 

Raport 0 stanie Gminy Baboszewo za rok 2020 prezentuje dzialalnosc W6jta Gminy 

Baboszewo we wszystkich sferach aktywnosci organu wykonawczego, kt6re to nalezy 

ocenic pozytywnie; budzet zaplanowany na rok 2020 zostal zrealizowany, wszystkie 

planowe inwestycje zostaly przeprowadzone, praca Urzt)du Gminy Baboszewo w 2020 r. 

przebiegala sprawnie i efektywnie, czego potwierdzeniem jest obszerny opis stanu Gminy 

Baboszewo w przedmiotowym Raporcie. 

Przedstawiony raportjest kompleksowym sprawozdaniem W6jta Gminy 

z realizacji akt6w, kt6re Sq szczeg61nie istotne dla wsp61noty samorzqdowej. przedstawiony 

Radzie Raport 0 stanie gminy za rok 2020 spelnia wymagania ustawowe. 

Rada Gminy Baboszewo po zapoznaniu sit) z raportem 0 stanie gminy Baboszewo 

i przeprowadzeniu debaty uznala, ze dzialalnosc W6jta w roku 2020 przyczynia sit) do 

sprawnego funkcjonowania i rozwoju gminy oraz zapewnienia mieszkancom odpowiedniej 

jakosci zycia, co uzasadnia udzielenie wotum zaufania. 
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