
RAPORT
O STANIE GMINY

Zabierz głos w sprawie raportu.

Co to jest raport o stanie gminy?

Do 31 maja każdego roku wójt, burmistrz,
prezydent muszą przygotować i opublikować
raport ze swojej działalności w roku poprzednim.
Powinni tam zawrzeć informacje dotyczące
m.in. realizacji polityk, programów i strategii,
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Następnie raport musi być przedyskutowany
podczas sesji rady. W sesji mogą uczestniczyć
mieszkańcy jako dyskutanci, nie tylko jako
słuchacze. To dobra okazja do
rozmowy o sytuacji w gminie
i o kierunkach rozwoju.
Raporty i debaty są też
przygotowywane
na poziomie powiatów
i województw.

Ważne daty, o którychwarto pamiętać

do 31maja wójt/burmistrz/prezydent przedstawia radzie gminy raport
o stanie gminy

do 30 czerwca rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, przeprowadza
debatę i głosowanie nad udzieleniem wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi
wotum zaufania

1



Przeczytaj raport o stanie gminy, umieszczony
na stronie internetowej lub w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP) urzędu gminy. Jeśli
nie ma tam tekstu tego raportu, zapytaj o niego
w urzędzie.

1.

Dowiedz się, kiedy planowane jest posiedzenie
sesji rady, na którym będzie dyskutowany
raport. Informacje te znajdziesz w BIP urzędu
gminy.

2.

Zbierz podpisy pod swoim pisemnym
zgłoszeniem chęci udziału w sesji; jeśli
mieszkasz w gminie do 20 tysięcy osób, musisz
zebrać co najmniej 20 podpisów, jeśli w gminie
powyżej 20 tysięcy mieszkańców – co najmniej
50. Zbierz podpisy w trakcie jakiegoś spotkania
z mieszkańcami, pikniku, Dnia Samorządu
Terytorialnego (27 maja), Dnia Dziecka lub
innych wydarzeń w Twojej okolicy.

3.

Co powinno zawierać zgłoszenie do udziałuw debacie

Tytuł „Zgłoszenie mieszkańca gminy .... [imię i nazwisko] do udziału w
debacie nad raportem o stanie [nazwa gminy/miasta] za [2021] rok”.

Treść: Zgłaszam chęć udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.

Poniżej załączam podpisy osób udzielających poparcia:

1. podpis

2. podpis

Wskazówka

Jakmożesz włączyć się jakomieszkanka/
mieszkaniec?
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Złóż do przewodniczącego rady gminy
(np. przez biuro podawcze gminy) pisemne
zgłoszenie chęci udziału w sesji rady (najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień sesji rady) wraz
z zebranymi podpisami poparcia mieszkańców.

4.

Przyjdź na debatę i zabierz głos w sprawie
raportu.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na
której podejmuje też uchwałę w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
wójtowi. Dzieje się to po rozpatrzeniu raportu.
Dyskusja nad raportem jest ważną przesłanką
do decyzji radyws. absolutorium.

5.

Jeśli działasz w stowarzyszeniu, fundacji lub nieformalnej grupie mieszkańców,
warto, abyś przed posiedzeniem sesji rady lub po nim zrobił/-a spotkania
otwarte zmieszkańcami, poświęcone konkretnym wątkom poruszonym
w raporcie (np. związanym z integracją z uchodźcami z Ukrainy lub sytuacją
szkolnictwa w gminie). Takie spotkania mogą mieć charakter kawiarenki
obywatelskiej, pikniku, debaty publicznej, ponadto mogą w nich wziąć udział
radni oraz przedstawiciele innych organizacji i grup z okolicy (warto, abyś ich
zaprosił/-a). Raport i spotkania mogą Ci pomóc w pogłębieniu relacji z
mieszkańcami, a także w przygotowaniu diagnozy dotyczącej konkretnych
problemów lokalnych oraz w poprawieniu działań, które prowadzisz z
mieszkańcami.

6.

Wskazówka

Jak przygotowaćwystąpienie podczas sesji

Zastanów się, co chcesz powiedzieć i dostosuj wypowiedź do czasu
wystąpienia. Mów zwięźle, jasno i prosto o sprawach najbardziej istotnych,
odnoś się do tematów związanych z raportem; jeśli to Twoje pierwsze
publiczne wystąpienie, postaraj się skupić i wyciszyć stres.
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Podstawa prawna: art. 28aa
Ustawy o samorządzie gminnym

Zachęć wójta/burmistrza/prezydenta do zaprezentowania raportu w
przystępnej i czytelnej formie (np. streszczenia, infografiki). Zgłoś tematy, jakie
według Ciebie powinny znaleźć się w raporcie. Propozycje możesz zgłosić,
wykorzystując mechanizm obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej lub
składając wniosek zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego
(KPA) do rady gminy.

1.

Zachęć radę gminy do uproszczenia zasad
udziału mieszkańców w debacie (np. do
pierwszeństwa wypowiedzi mieszkańców,
zorganizowania osobnego spotkania
poświęconego dyskusji wokół wybranych
problemów gminy).

2.

Co jeszczemożesz zrobić w sprawie raportu?

Przykłady

Różne formy prezentowania raportu o stanie gminy:

1. Nowiny – uproszczona wersja raportu dlamłodzieży i zajęcia szkolne
z wykorzystaniem materiału: https://www.nowiny.com.pl/raport-o-stanie-
gminy/

2. Izabelin – raport w formie gazetki: https://bip.izabelin.pl/art,1153,raport-o-
stanie-gminy-izabelin-w-2020-roku

3. Lubin – filmik o inwestycjach i wydarzeniach. Nagranie zostało odtworzone
także podczas debaty nad raportem: http://bip.um-lubin.dolnyslask.pl/
dokument_druk.php?iddok=6217&idmp=202&r=r

4. Bolesławiec – dostępna w BIP prezentacja raportu: http://
www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=107154

5. Poznań – portal publikujący w ciekawej formie dane na temat stanu
miasta: https://badam.poznan.pl/


