
UCHWAŁA NR XXVI.199.2021 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice wotum zaufania 

Na podstawie art.28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) oraz § 76 Statutu Gminy Domaszowice (Dz. U. Woj. Opolskiego z 2003 r., Nr 2, poz.17 
z późn. zm.) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Domaszowice za 2020 rok, Rada Gminy 
Domaszowice postanawia nie udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Domaszowice. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Białkowski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28aa ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.), wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który
obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacje polityk, programów
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Wójt Gminy Domaszowice przedstawiła dnia 28 maja 2021 r. Radzie Gminy Domaszowice raport o stanie
Gminy Domaszowice za 2020 rok. Raport był tematem posiedzeń trzech Komisji stałych Rady Gminy
Domaszowice.

W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Domaszowice, podczas której przeprowadzono
debatę nad tym raportem. W toku debaty Radni przedstawili zarzuty w zakresie:

1. Fatalnej realizacji wydatków majątkowych w 2020 r.

2. Bardzo słabego wykorzystania funduszy sołeckich.

3. Braku wykorzystania kwoty dotacji w wysokości 0,5 mln zł.

4. Braku właściwej współpracy z Radą Gminy.

5. Bardzo nieprofesjonalnych odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

6. Braku zagospodarowania niszczejących budynków po byłych szkołach.

7. Braku wniosków do „Funduszu Dróg Samorządowych”.

8. Fatalnych najniższych w powiecie wynikach nauczania w szkole podstawowej.

9. Braku udostępnienia protokołów kontroli Gminy.

10. Przeprowadzonej reorganizacji Urzędu Gminy.

Na przedstawione zarzuty odpowiedzi udzielili Wójt Gminy, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

Biorąc pod uwagę przebieg debaty oraz informacje uzyskane w jej toku, Rada Gminy Domaszowice
nie udzieliła Wójtowi Gminy Domaszowice wotum zaufania.

W głosowaniu w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice wotum zaufania nie uzyskano bowiem
bezwzględnej większości ustawowego składu rady. W konsekwencji zastosowanie znalazł przepis art. 28aa
ust. 9 zdanie trzecie ww. ustawy stanowiący, że niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest
równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzielenie wójtowi wotum zaufania.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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