UCHWAŁA NR 173/XXI/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina
Na podstawie art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowe wymogi Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina, zwanego dalej
„Raportem”.
§ 2.
1. Raport składa się z:
1) części I – „Informacje ogólne”, zawierającej podstawowe informacje o sytuacji społeczno gospodarczej w Gminie Miasta Gostynina i ogólny opis działalności Burmistrza Miasta w
roku, którego dotyczy Raport;
2) części II – „Urząd Miasta Gostynina i jednostki organizacyjne”, zawierającej informacje o
strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta i liczbie osób w nim zatrudnionych oraz o
działalności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gostynina, w tym strukturze i liczbie
osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach;
3) części III – „Realizacja uchwał Rady”, zawierającej opis działań podejmowanych dla
realizacji uchwał Rady Miejskiej w Gostyninie w roku, którego dotyczy Raport, w tym
zwłaszcza określających strategie i programy;
4) części IV – „Działalność inwestycyjna”, zawierającej opis działań związanych z
przygotowaniem i realizacją inwestycji w roku, którego dotyczy Raport;
5) części V – „Partycypacja społeczna”, zawierającej informacje o realizacji budżetu
obywatelskiego, działaniach podejmowanych na rzecz zwiększenia aktywności społecznej
mieszkańców oraz współpracy z organizacjami społecznymi;
6) załączników, zawierających, w miarę potrzeby, dane statystyczne, wykazy, wykresy
dotyczące szczegółowych zagadnień określonych w częściach I - V.
2. Części Raportu dzielą się na punkty i podpunkty, zależnie od zakresu szczegółowości opisu,
danych i informacji.
3. Dane liczbowe i procentowe zawarte w poszczególnych częściach i załącznikach Raportu
powinny być podawane w porównaniu z danymi dotyczącymi roku poprzedzającego rok, dla
którego jest sporządzany Raport.
§ 3.
Raport sporządzany jest w wersji papierowej i elektronicznej.
§ 4.
Raport po przedłożeniu Radzie Miejskiej w Gostyninie podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie
Na podstawie z art. 28 aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta
Gostynina co roku, do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Gostyninie raport o stanie
Gminy Miasta Gostynina. Raport jest dokumentem przygotowywanym corocznie, stanowiącym
szczegółowe podsumowanie działalności w poprzednim roku, w szczególności realizację: polityk,
programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej, budżetu obywatelskiego. Zgodnie z art. 28 aa ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miejska w Gostyninie może określić
w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

