
UCHWAŁA NR VIII/54/2019
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie  szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy.

Na podstawie art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) 
Rada Gminy Gniezno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe wymogi raportu o stanie Gminy Gniezno, zwanego dalej „raportem”.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gniezno w roku poprzednim i zawiera 
informacje, dotyczące realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez Gminę i jej jednostki 
organizacyjne, a także wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy Gniezno.

§ 2. Raport o stanie Gminy składa się z trzech części:

1. Ogólna sytuacja Gminy, w tym podstawowe dane demograficzne, najważniejsze działania podjęte 
w poprzednim roku kalendarzowym oraz ich efekty, w odniesieniu do zapisów  strategii rozwoju Gminy Gniezno 
oraz wszystkich innych dokumentów planistycznych (polityk, strategii, programów i in.), do których wykonywania 
Wójt Gminy Gniezno był zobowiązany.

2. Informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego, z wyjątkiem uchwały budżetowej, 
do których wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był Wójt Gminy Gniezno, zarówno tych 
podjętych w poprzednim roku kalendarzowym, jak i tych, które były w roku ubiegłym wykonywane przez Wójta 
Gminy Gniezno. Należy wskazać działania, które podjęto w celu realizacji wspomnianych uchwał, sił i środków, 
które wykorzystano w tym zakresie, oraz rezultatów, które udało się osiągnąć.

3. Raport o stanie Gminy Gniezno w obszarach:

a) gospodarki odpadami na terenie gminy – pożądane wskaźniki: liczba mieszkańców uiszczających opłatę za 
odbiór odpadów; wysokość tzw. opłaty oraz stosunek przychodów gminy z tego tytułu wobec kosztów 
prowadzenia gospodarki odpadami na terenie gminy; odsetek odpadów poddanych recyklingowi,

b) zaopatrzenia  w wodę i energię – pożądane wskaźniki: liczba i procentowy odsetek odbiorców przyłączonych do 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,  gazowej oraz energetycznej,

c) ładu przestrzennego – pożądane wskaźniki: ilość sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego; wielkość powierzchni terenów gminnych objętych planem,

d) dróg publicznych - pożądane wskaźniki: liczba kilometrów wybudowanych i wyremontowanych dróg gminnych; 
stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni  (z podziałem na poszczególne kategorie dróg publicznych 
znajdujących się na terenie gminy); liczba kilometrów wybudowanych i wyremontowanych chodników przy 
drogach gminnych; liczba kilometrów wybudowanych dróg rowerowych,

e) transportu publicznego – pożądane wskaźniki: wysokość  przekazywanych środków na publiczny transport 
zbiorowy na terenie gminy; liczba kursów na poszczególnych trasach; liczba biletów miesięcznych 
finansowanych przez gminę dla dzieci uczęszczających do szkół powyżej 3 i 4 km,

f) oświaty i wychowania – pożądane wskaźniki: stosunek dostępności miejsc w przedszkolach wobec  liczby dzieci 
w wieku przedszkolnym zamieszkujących na terenie gminy;  liczba dzieci w poszczególnych placówkach 
edukacyjnych z podziałem na typy placówek oświatowych; wydatki na prowadzenie placówek oświatowych 
w przeliczeniu na jednego ucznia; wyniki egzaminów gimnazjalistów / absolwentów szkół podstawowych 
z podziałem na poszczególne szkoły,

g) spraw społecznych  i przedsięwzięć o charakterze prorodzinnym – pożądane wskaźniki: liczba osób 
i gospodarstw domowych, które skorzystały ze  świadczeń z zakresu pomocy społecznej finansowanych 
z budżetu gminy wraz z informacją o całkowitych wydatkach gminy na ten cel; ilość podjętych działań oraz 
liczba osób objętych programem  z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu; ilość podjętych działań i przedsięwzięć wspierających 
politykę prorodzinną,
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h) ochrony przeciwpożarowej – pożądane wskaźniki: poziom wydatków gminy na zadania z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej; koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek OSP z podziałem na rodzaje kosztów; 
liczba akcji, w których uczestniczyły poszczególne jednostki OSP z podziałem na charakter zdarzeń,

i) pożytku publicznego – pożądane wskaźniki: wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na realizację 
zadań gminnych poprzez otwarte konkursu ofert; liczba ogłoszonych i rozstrzygniętych konkursów; liczba 
organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy w drodze otwartych konkursów ofert.

§ 3. Wójt Gminy Gniezno w raporcie może także uwzględnić inne informacje, niż wymienione w § 2, 
w szczególności niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Gminy Gniezno, 
przedstawić dane o wszystkich innych ważnych aspektach funkcjonowania gminy, a także uwzględnić trendy 
i kierunki jej rozwoju.

§ 4. Wszystkie informacje przedstawiane w raporcie odnoszą się do roku kalendarzowego poprzedzającego rok 
przygotowania i przedstawienia raportu. 

§ 5. Raport jest sporządzany przez wójta i przedstawiany Radzie Gminy oraz radnym w formie dokumentu 
papierowego i elektronicznego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506),
wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. W myśl ust. 3 w/w przepisu
ustawy, rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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