
Uchwała Nr XL.267.2022

Rady Gminy Baboszewo

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baboszewo wotum zaufania. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4a, w związku z art. 28aa, ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990
r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2022  r.,  poz.  559  ze  zm.)  Rada  Gminy  Baboszewo
uchwala, co następuje:

§1

Udziela się Wójtowi Gminy Baboszewo wotum zaufania. 

§2

1. Uchwałę podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo

/-/ Sławomir Piotr Goszczycki  



 Zgodnie z art.18 ust.2 pkt. 4a oraz art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym ( Dz. U. z  2022 r.  poz. 559) Wójt Gminy co roku do 31 maja przedstawia
Radzie Gminy raport o stanie gminy. Przepis art. 28aa ww. ustawy został wprowadzony w ży-
cie ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów pu-
blicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) i nałożył na organ wykonawczy jednostki samorządu te-
rytorialnego obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu do 31 maja każdego roku
raportu o stanie gminy obejmującego podsumowanie działalności organu wykonawczego w
roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i bu-
dżetu obywatelskiego.

Zgodnie z ustawą Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podej-
muje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały
o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudziele-
niu wójtowi wotum zaufania 

Przed podjęciem uchwały odbywa się debata nad raportem o stanie Gminy, w której
mają prawo o zabrać głos Radni Gminy bez ograniczeń czasowych radni oraz mieszkańcy,
którzy złożyli pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób w terminie nie póź-
niej niż na dzień przed Sesją. 

Informacja o terminie Sesji została umieszczona na stronie internetowej Gminy Babo-
szewo, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baboszewo, a także o możliwości udziału
mieszkańców gminy w debacie nad raportem o stanie gminy.     

Raport o stanie Gminy Baboszewo za rok 2021 prezentuje działalność Wójta Gminy
Baboszewo we wszystkich sferach aktywności organu wykonawczego, które to należy ocenić
pozytywnie. 

Przedstawiony raport jest kompleksowym sprawozdaniem Wójta Gminy z realizacji
aktów, które są szczególnie istotne dla wspólnoty samorządowej. Przedstawiony Radzie Ra-
port o stanie gminy za rok 2021 spełnia wymagania ustawowe.

 Rada Gminy Baboszewo po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy Baboszewo i
przeprowadzeniu debaty uznała, że działalność Wójta w roku 2021  przyczynia się do spraw-
nego funkcjonowania i rozwoju gminy oraz zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej jakości
życia, co uzasadnia udzielenie wotum zaufania.


