
UCHWAŁA NR VI/35/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie określenia zakresu rocznego raportu o stanie Gminy Nowogrodziec

Na podstawie art. 28aa ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż roczny raport o stanie Gminy Nowogrodziec, o którym mowa w art. 28aa ust. 1-3 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawierać powinien 
informację o realizacji programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

2. Oprócz informacji, o których mowa w ust. 1 roczny raport o stanie Gminy Nowogrodziec powinien 
również  zawierać następujące informacje dotyczące Gminy Nowogrodziec wg stanu na 31 grudnia roku 
poprzedzającego złożenie raportu:

1) przychody i rozchody;

2) poziom zadłużenia;

3) stan majątku w tym w zakresie udziałów w komunalnych spółkach prawa handlowego;

4) inwestycje rozpoczęte i zakończone w danym roku wraz z ich wartością;

5) kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizowanie projektów inwestycyjnych i remontowych 
z wyszczególnieniem kwot i źródeł pochodzenia;

6) stwierdzone zagrożenia lub problemy społeczne występując na terenie Gminy;

7) poziom wydatków na pomoc społeczną i socjalną z podziałem na środki Gminy oraz środki z Budżetu 
Państwa;

8) wartość środków przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty w Gminie z podziałem na środki z Budżetu 
Państwa oraz środki własne Gminy;

9) kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizowanie projektów innych niż wskazane 
w pkt 8 z wyszczególnieniem kwot i źródeł pochodzenia;

10) informacje:

a) o współpracy z organizacjami pozarządowymi,

b) o sposobie wykonywania programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii,

c) współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz związkami tych jednostek.

3. Raport zawiera analizę działalności Burmistrza Nowogrodźca w obszarach:

1) infrastruktury technicznej;

2) oświaty i wychowania;

3) kultury, sportu i rekreacji;

4) pomocy społecznej;

5) przedsięwzięć prorodzinnych;

6) ochrony przeciwpożarowej;

7) rolnictwa;

8) ochrony środowiska naturalnego;

9) funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych i spółek miejskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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