
Informacja międzysesyjna przed sesją absolutoryjną  
Panie Przewodniczący Panie i Panowie Radni , Szanowni Mieszkańcy  

Dzisiejsza sesja jest wyjątkowa, wiec informacja międzysesyjna będzie poświęcona tej 

sesji .  

Ustawa o Samorządzie Gminnym w art. 28aa mówi ;  

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego, w 

naszym wypadku funduszu sołeckiego . 

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której 

podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 

wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o 

stanie gminy przeprowadza się debatę. 

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. 

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. 

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do 

przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: 

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób; 

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została 

sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są 

dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15,. (To pisze w ustawie i nikt 

z gminy ani wójt ani radni nie wprowadzali żadnego ograniczenia ) dalej ustawa mówi  

 

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy 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.  

 

Tyle przepisy prawa mówią o debacie i  o udzielaniu wotum zaufania dla wójta gminy.  

Panie i Panowie Radni,  Szanowni Mieszkańcy, Raport o stanie Gminy Rudziniec za 

2021r został przygotowany i udostępniony poprzez Biuletyn Informacji Publicznej .  Radni 

już na komisji zapoznali się z raportem. Raport o stanie Gminy za 2021r to jest informacja o 

tym co zrobiliśmy i czego nie zrobiliśmy w 2021r. to nasze wspólne podsumowanie. Wójta 

Gminy, Rady Gminy, Urzędników, sołtysów i mieszkańców .  

 Zgodnie z porządkiem obrad przedstawię pokrótce ten raport i  bardzo proszę oraz zachęcam 

do debaty.  

Szanowni Państwo dzisiejsza sesja to również podsumowanie wykonania budżetu za 

2021r.i z tym związane udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Podsumowanie budżetu 

było omawiane na wielogodzinnych komisjach Rady Gminy w obecności wszystkich 

radnych , było też przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej która przygotowała stosowny 

wniosek. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach analizowała wykonanie 

budżetu naszej Gminy i przedstawiła stosowne  pozytywne opinie  

Panie i Panowie Radni Szanowni Mieszkańcy, chociaż przepisy prawa mówią o 

wotum zaufania dla wójta, o absolutorium dla wójta , ale wójt Gminy nie działa samodzielnie.  

Wójt jest tylko organem wykonawczym, a najważniejszym organem w Gminie jest 

Rada Gminy jako organ uchwałodawczy. Te projekty uchwał które będą procedowane na 

sesji; TO nasze wspólne wotum zaufania , TO nasze wspólne absolutorium . To nasze roczne 

podsumowanie pracy. To z tego raportu o stanie Gminy , z tej debaty powinniśmy wyciągnąć 

wnioski co kontynuować?, co poprawić i co nowego zrobić aby naszym mieszkańcom żyło 

się lepiej .  


