
UCHWAŁA NR XIX.166.2020 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Mińsk Mazowiecki za 2019 r. 
udziela się wotum zaufania Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.
713) 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, jest rozpatrywany przez Radę Gminy podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym
raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni
zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Głos zabierać mogą też mieszkańcy gminy. Mieszkaniec,
który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie,
poparte podpisami w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób.

W związku z powyższym Raport o stanie Gminy za 2019 r. został podany do publicznej
wiadomości, a podczas XIX sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 27 sierpnia 2020 r.
zaplanowano debatę nad raportem. Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy
przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Rada Gminy bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady podjęła uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum
zaufania.
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