RAPORT
o stanie gminy – art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713)
INFORMACJE OGÓLNE
Obowiązek
Co roku, do 31 maja, każdy wójt, burmistrz i prezydent miasta musi opracować i przedstawić radzie
(radnym) raport o stanie gminy. W roku 2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju,
zgodnie z art. 15zzzzzz. ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 875), termin przedstawienia raportu o stanie gminy został przedłużony o 60 dni, tj. do dnia
30 lipca 2020 r.
Raport o stanie gminy – czym jest?
Raport o stanie gminy to kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły (2019). Zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym, Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w roku poprzednim, w szczególności prezentuje realizację
zadań ustawowych samorządu oraz polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, a także
budżetu obywatelskiego.
Debata o stanie gminy
Raport o stanie gminy stanowi podstawę do debaty na sesji gminy. Rada rozpatruje raport na sesji,
w której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium, a więc
łącznie z dyskusją nad wykonaniem budżetu. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
Ustawa obliguje do przeprowadzenia w czasie sesji debaty nad raportem, do której oprócz radnych
dopuszcza się również mieszkańców.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6 art. 28aa. Ustawy
o samorządzie gminnym, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami,
w gminie powyżej 20.000 mieszkańców, co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony
raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez
przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi
15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty musi odbyć się głosowanie na udzieleniem wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wotum zaufania rada gminy podejmuje
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Referendum
Nieudzielenie wotum zaufania w dwóch kolejnych latach otwiera radzie możliwość przeprowadzenia
referendum w sprawie odwołania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
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