
UCHWAŁA NR 37 /2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

z dnia 26 lutego 2019r. 
 
w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy i Miasta Jastrowie”.  
 

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

§ 1. 1. Określa się szczegółowe wymogi „Raportu o stanie Gminy i Miasta Jastrowie” 
zwanego dalej „Raportem".  
 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie  
w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii 
realizowanych przez Gminę i Miasto Jastrowie a także sposobu wykonania uchwał podjętych 
przez Radę Miejską w Jastrowiu.  
 

3. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie w Raporcie zobowiązany jest uwzględnić również 
i inne informacje, w szczególności niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu 
ogólnej sytuacji Gminy i Miasta Jastrowie, przedstawić dane o wszystkich ważnych aspektach 
funkcjonowania Gminy i Miasta Jastrowie, a także uwzględnić trendy i kierunki jej rozwoju.  
 

4. Raport zawiera analizę działalności Gminy i Miasta Jastrowie w obszarach:  

1) ogólnej charakterystyki Gminy i Miasta Jastrowie,  

2) sytuacji finansowej,  

3) realizacji inwestycji, 

4) gospodarki komunalnej,  

5) zagospodarowania przestrzennego, 

6) gospodarki odpadami i ochrony środowiska naturalnego, 

7) rolnictwa, 

8) ochrony zdrowia, 

9) polityki społecznej, 

10) oświaty i edukacji,  

11) kultury,  

12) sportu i rekreacji, 

13) współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

14) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, 

15) funduszu sołeckiego, 

16) nadzoru właścicielskiego. 

 

                                                      
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r, poz. 1000, poz. 1349  
i poz. 1432.  
 



5. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie przedkłada Radzie Miejskiej w Jastrowiu Raport  
w formie papierowej oraz elektronicznej.  
 

6. Raport po przedłożeniu Radzie Miejskiej w Jastrowiu podlega opublikowaniu w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy i Miasta Jastrowie.  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


