
UCHWAŁA NR XXXVII/237/2022 
RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 25 maja 2022 roku 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bądkowo wotum zaufania 

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o (tj. Dz. U. 2022r., poz. 
samorządzie Sminnym 59 ze zm.!), Rada Gminy Bądkowo uchwala co następuje: 

$2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEWODNICZ RADY GMIfY TY 2 GMINY, , 
ZIE kZŻ : 
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* Dz.U. z 2022 r., poz. 583,



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY NR XXXVII237/2022 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia 25 maja 2022 roku 

Zgodnie z art. 28aa ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) Wójt co roku do 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 

obywatelskiego. Raport jest rozpatrywany przez Radę Gminy podczas sesji na której 

podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. 

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. 

Po zakończeniu debaty zgodnie z art. 28aa ust. 9 w/w ustawy 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. 

W dniu 29 kwietnia 2022 roku zostało wydane Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy 

Bądkowo w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy za rok 2021. W dniu 5 maja br. 

roku raport w wersji papierowej został przekazany Radzie Gminy Bądkowo na ręce 

Przewodniczącej Rady Gminy. Ponadto, raport został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

Omówienie raportu oraz debata nad nim przeprowadzona została podczas sesji Rady Gminy 

dnia 25 maja 2022 r. 

Po przeprowadzeniu debaty, Rada Gminy Bądkowo mając na uwadze przebieg debaty 

postanawia udzielić Wójtowi Gminy Bądkowo wotum zaufania. 

PRZEWODNICZĄCY 
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