UCHWAŁA NR VIII/59/2019
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Baranów za 2018 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) Rada Gminy Baranów uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy Baranów udziela się Wójtowi Gminy Baranów wotum zaufania
z tytułu działalności w 2018 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Baranów
Stanisław Antoniewicz
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym wprowadzony został obowiązek przygotowania przez
Wójta i przedstawienia Radzie Gminy raportu o stanie gminy w terminie do dnia 31 maja. Rada gminy
rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium, z tym że raport
jest przedstawiany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza sie debatę, w której
oprócz radnych głos, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogą zabierać także mieszkańcy. Po zakończeniu debaty
rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Podjęcie uchwały
w sprawie wotum zaufania następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy
i zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie gminnym należy do wyłącznej właściwości rady
gminy.
Raport o stanie Gminy Baranów za 2018 r. został przez Wójta przyjęty zarządzeniem z dnia 29 maja 2019 r.
i został przekazany Radzie Gminy Baranów w dniu 30 maja 2019 r., a w dniu 31 maja 2019 r. doręczony
radnym.
Raport sporządzony został zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o samorządzie gminnym oraz
w uchwale Nr XXXV/320/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie określenia
szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy i zawiera treści wymagane w tych przepisach.
Raport o stanie Gminy Baranów za 2018 r. obszernie i rzetelnie przedstawia działalność Wójta Gminy oraz
sytuację w poszczególnych dziedzinach życia za które Gmina odpowiada lub ma na nie wpływ.
Stąd uzasadnione jest aby na podstawie przedstawionego Raportu udzielić Wójtowi Gminy Baranów wotum
zaufania.
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