
Projekt nr 17

z dnia  12 lutego 2020 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 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 (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2019r poz. 506, z późn. zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe wymogi ”Raportu o stanie gminy Krapkowice” zwanego dalej „Raportem”.

§ 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Krapkowic w roku poprzednim i zawiera 
informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał podjętych przez Radę Miejską 
w Krapkowicach.

§ 3. Burmistrz Krapkowic w Raporcie może uwzględnić inne informacje, w szczególności niezbędne 
do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji gminy Krapkowice w tym trendy i kierunki jej 
rozwoju.

§ 4. Raport zawiera analizę działalności gminy Krapkowice w następujących obszarach:

1) infrastruktury technicznej, zagospodarowania przestrzennego i inwestycji;

2) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;

3) oświaty i wychowania;

4) kultury, sportu i rekreacji;

5) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej;

6) pomocy społecznej;

7) realizacji funduszu sołeckiego.

§ 5. Raport po przedłożeniu Radzie Miejskiej w Krapkowicach podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

§ 6. Raport w wersji elektronicznej przesyłany jest radnym Rady Miejskiej w Krapkowicach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Przepisem art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca zobowiązał organ
wykonawczy gminy do corocznego przedstawiania organowi uchwałodawczemu raportu o stanie
gminy, jednocześnie przepisem przyznając radzie gminy uprawnienie do kształtowania – w formie
uchwały – szczegółowych wymogów raportu (art. 28 aa ust. 3). W myśl przepisu 28aa ust. 3 raport
obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.
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