
UCHWAŁA Nr XXX/200/20 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 14 lipca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 15zzzzzz 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. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy 

Chełmża za 2019 r. uchwala się, co następuje:  

 

 § 1. Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Chełmża za 2019 r., 

udziela się Wójtowi Gminy  Jackowi Czarneckiemu wotum zaufania. 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 do uchwały Nr XXX/200/20 Rady Gminy Chełmża  

z dnia 14 lipca 2020 r.  

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy Chełmża za 2019 r. oraz podjęcie uchwały  

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi wotum zaufania z tego tytułu 

 Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który 

obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku minionym, w szczególności w zakresie 

realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu obywatelskiego.  

W 2020 r. z uwagi na stan epidemiczny na podstawie 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
 

 przedłużono o 60 dni termin przedstawienia raportu o stanie jednostki 

samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym.  

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała  

w sprawie udzielenia absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad 

przedstawionym Raportem o stanie Gminy Chełmża za 2019 r. przeprowadza się debatę. 

Po zakończeniu debaty nad raportem przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem wójtowi 

wotum zaufania.  

Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi 

wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum 

zaufania. 


