
UCHWAŁA NR XXXVIII/232/2022 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

w sprawie udzielenia wójtowi gminy Zbójno wotum zaufania 

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r., poz. 583, 655 i 1079) ), uchwala się co następuje: 

§ 1. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy Zbójno za 2021 r. postanawia się udzielić 
wotum zaufania wójtowi gminy Zbójno. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Zbójno wotum zaufania 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie 
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem 
prawnym. 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 
31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta 
w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Rada 
gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady 
gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej 
kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem 
o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie 
gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę 
o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne 
z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum 
zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum 
w sprawie odwołania wójta. 

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym 
w szczególności skutków finansowych. 

Nie dotyczy. 

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli 
obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

Nie dotyczy. 
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