Elektronicznie podpisany przez:
Mariusz Józef Ogrodowski; Gmina Stegna
dnia 12 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR XIV/139/2020
RADY GMINY STEGNA
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy
Na podstawie art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowe wymogi Raportu o stanie Gminy Stegna zwanego dalej Raportem.
§ 2.
Zgodnie z art. 28aa ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Raport obejmuje podsumowanie działalności
Wójta Gminy Stegna w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów
i strategii realizowanych przez Gminę Stegna i jej jednostki organizacyjne, a także sposobu wykonywania
uchwał podjętych przez Radę Gminy Stegna oraz realizację budżetu obywatelskiego.
§ 3.
Raport powinien zawierać analizę działalności Gminy Stegna w obszarach:
1) finansów gminy,
2) demografii i przedsięwzięć prorodzinnych,
3) oświaty i wychowania,
4) kultury sportu i rekreacji,
5) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
6) pomocy społecznej,
7) zagospodarowania przestrzennego i inwestycji,
8) ochrony środowiska i rolnictwa,
9) gospodarki komunalnej,
10) gospodarki mieszkaniowej,
11) funduszu sołeckiego,
12) funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 4.
Wójt Gminy Stegna przedkłada Raport Radzie Gminy Stegna w formie papierowej oraz elektronicznej.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STEGNA: Mariusz Ogrodowski
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Uzasadnienie
Obowiązek opracowania Raportu o stanie gminy przez Wójta wynika z przepisów ustawy o samorządzie
gminnym. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego Art. 28aa ust. 2).
Raport o stanie Gminy powinien stanowić punkt wyjścia do debaty, w której udział wziąć mogą zarówno
radni jak i mieszkańcy gminy.
Raport będzie podstawą do udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Stegna.
Zgodnie z art. 28aa ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy Stegna może określić w drodze
uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Niniejsza uchwała uszczegóławia zakres tematyczny
raportu, określając konkretne obszary działalności Wójta Gminy Stegna i Gminy Stegna.
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