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Jak powinien wyglądać raport o stanie gminy?
Dobry raport o stanie gminy powinien być nie tylko rzetelny i zawierać dużą ilość ważnych informacji.
Równie ważna jest forma raportu, która zainteresuje mieszkańców i będzie wolna od urzędowej
nowomowy czy specjalistycznego żargonu. Warto też zadbać o odpowiednie rozłożenie akcentów w
treści raportu. Nie chodzi wyłącznie o konkretne przedstawienie działań i efektów w każdej sferze
zadań samorządu. Potrzebne jest również bardziej pogłębione przedstawienie kilku najważniejszych
osiągnięć i wyzwań, które zajmowały najwięcej uwagi w minionym roku. Warto pochwalić się
największymi sukcesami, a jednocześnie zarysować cele na kolejny rok.
Konstrukcja raportu powinna być bardzo prosta. Może się on składać z czterech części:
(1) Wstęp w formie listu wójta/burmistrza/prezydenta miasta do mieszkańców opisującego
krótko najważniejsze sukcesy i przyszłe wyzwania, a także zachęcającego do wspólnej
dyskusji nad raportem;
(2) Część główna opisująca działania i efekty w poszczególnych obszarach zadań samorządu – w
tej części opis podjętych działań oraz ich rezultatów powinien się przeplatać ze wskaźnikami.
Nasz formularz poniżej zawiera bazę wskaźników, którymi można wzbogacić opis działań. W
tej części powinny znaleźć się tylko najważniejsze dla danej gminy wskaźniki. Pozostałe
można umieścić w załączniku;
(3) Wskazanie priorytetów na kolejny rok – nie chodzi o kompleksowy plan działań, ale raczej
informację o kilku czy kilkunastu priorytetowych obszarach, gdzie władze gminy planują
poważne zmiany;
(4) Aneks zawierający rozszerzoną listę wskaźników i bardziej szczegółowe informacje
na temat samorządowych strategii i polityk.
(5)
Raport powinien zostać opublikowany na stronach internetowych urzędu gminy jak najwcześniej
przed sesją rady gminy, która ma być poświęcona debacie nad raportem. Warto też rozważyć, by
jeszcze przed sesją odbyły się publiczne dyskusje na temat poszczególnych obszarów opisanych w
raporcie. Przykładowo, mogą być one przeprowadzone na forum gminnej rady seniorów czy rady
oświatowej albo rady działalności pożytku publicznego.
Publikacji raportu na stronie internetowej powinna też towarzyszyć informacja dla mieszkańców
na temat możliwości udziału w debacie nad raportem na forum rady gminy. Warto poinstruować
zainteresowanych mieszkańców, co i kiedy powinni zrobić, żeby wziąć udział w debacie.
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RAPORT O STANIE GMINY/POWIATU, WOJEWÓDZTWA [nazwa]
W ROKU 2018

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/art. 30a ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym/art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa, Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta […]/Zarząd Powiatu
[…]/Zarząd Województwa […] przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy/Powiatu/Województwa
[…] w roku 2018.

Realizacja polityk, programów i strategii
W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:

 […],
 […],
 (…).
W Strategii Rozwoju Gminy przewidziano, że w 2018 r. […], wskaźnikami wykonania celu było […],
wskaźnik ten został/nie został osiągnięty, gdyż […].
W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. przewidziano, że […].
Wskaźnikami wykonania celu było […]. Wskaźniki te zostały/nie zostały osiągnięte, gdyż […].
W Programie rozwoju kultury fizycznej na 2018 r. przewidziano, że […], wskaźnikami wykonania
celu było […], wskaźnik ten został/nie został osiągnięty, gdyż […].
W wieloletniej prognozie finansowej przewidziano, że […]. Wskaźnikami wykonania celu było […].
Wskaźniki te zostały/nie zostały osiągnięte, gdyż […].
W Strategii rozwiązywania problemów alkoholowych przewidziano, że […]. Wskaźnikami wykonania
celu było […]. Wskaźniki te zostały/nie zostały osiągnięte, gdyż […].
W [polityce / programie / strategii] na 2018 r. przewidziano, że […]. Wskaźnikami wykonania celu
były […]. Wskaźniki te zostały/nie zostały osiągnięte, gdyż […].

Finanse gminy
Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie […] zł oraz wydatki w kwocie […].
Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw:

 zamiast […], wpływy/wydatki wynosiły […], gdyż […],
 zamiast […], wpływy/wydatki wynosiły […], gdyż […],
 (…)

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły […] zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1
mieszkańca wynosiły […] zł.
W gminie/powiecie/województwie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:

 […] – kwota zewnętrznego finansowania: […] zł, zaś wkład własny wynosił […] zł,
 […] – kwota zewnętrznego finansowania: […] zł, zaś wkład własny wynosił […] zł,
 (…).
Z ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną kwotę [...]
zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 […] – kwota wydatków: […] zł,
 […] – kwota wydatków: […] zł,
 (…).
Z kolei nie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego następujących przedsięwzięć, zgłoszonych
we wnioskach przez sołectwa:

 […] z powodu […],
 […] z powodu […],
 (…).
W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

 […] – wkład strony samorządowej polegał na [...], natomiast wkład strony prywatnej
polegał na […],
 […] – wkład strony samorządowej polegał na [...], natomiast wkład strony prywatnej
polegał na […],
 (…).
Na promocję gminy w 2018 r. wydano […] zł, które przeznaczono na […], co zostało wykonane przez
[…]. Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu, zlecone przez gminę, wiązały się
z kosztami w kwocie […] zł.
Gmina w 2018 r. prowadziła następujące tytuły prasowe:

 […], zarejestrowany przez […] pod nr […] – którego wydawanie wiązało się z
wydatkami w wysokości […] zł oraz wpływami w wysokości […] zł,
 […], zarejestrowany przez […] pod nr […] – którego wydawanie wiązało się z
wydatkami w wysokości […] zł oraz wpływami w wysokości […] zł,
 (…).
W ciągu 2018 r. rozpoczęto/zakończono wydawanie następującego tytułu prasowego […]. Powodem
podjęcia tej decyzji było to, że […].

Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy
W gminie funkcjonują następujące spółki komunalne […].
Na 2018 r. w spółce […] przewidziano wpływy w wysokości [….], w tym zwłaszcza wpływy z […].
Przewidziano wydatki w wysokości […], w tym zwłaszcza […]. Wskazane założenia zostały/nie
zostały wykonane, gdyż […]. Z kolei w spółce […] dane te przedstawiały się następująco: […]
W następujących spółkach komunalnych zatrudnieni byli następujący radni gminni:

 w spółce […] – radna/radny […],
 w spółce […] – radna/radny […],
 (…).
W gminie funkcjonują także następujące jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe […].
W planach finansowych na rok 2018 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie […] zł oraz
wpływy w wysokości […]. Zostały/nie zostały one wykonane zgodnie z założeniami, gdyż […].
W następujących jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych zatrudnieni byli
następujący radni gminni:

 w […] – radna/radny […], w okresie od .... do.....
 w […] – radna/radny […],
 (…).

Mieszkańcy gminy
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się/zwiększyła
się o […] osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła […] osób, w tym […] kobiet i […]
mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych:

 liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła […] osób,
a liczba mieszkańców – […],
 liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła […] osób, a liczba
mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła […],
 liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła […], a liczba mieszkańców:
[…].
Migracje przebiegały w kierunku [miasta/wsi/zagranicy, itd.] i związane były z […]. Na początek
2018 r. na terenach miejskich mieszkało […] osób, a na terenach wiejskich […] osób. Na koniec 2018
r. dane te przedstawiały się następująco: […].
W 2018 r. narodziło się w gminie/powiecie/województwie […] osób, w tym […] dziewczynek i […]
chłopców, a zmarło […] osób, w tym […] kobiet i […] mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w
2018 r. wyniósł […]. Najczęstsze przyczyny zgonów to: […]. Odnotowano w 2018 r. [...] zgonów
niemowląt.
Na początku roku 2018 r. szacowano, że […] osób zagrożonych było ubóstwem, zaś pod koniec 2018
r. szacowano tę grupę na […] osób. Przyczyną wzrostu/spadku jest […].

Wskaźnik zatrudnienia na początku 2018 r. wynosił […], zaś na dzień 31 grudnia 2018 r. […].
Przyczyną wzrostu/spadku jest […].

Ochrona zdrowia
Na terenie gminy funkcjonowało […] podmiotów leczniczych, zarządzanych przez gminę. Liczba
pacjentek i pacjentów w 2018 r., korzystających z tych podmiotów wynosiła […], a liczna
udzielonych świadczeń zdrowotnych – […].
W szpitalu, zarządzanym przez gminę, na początku 2018 r. było […] miejsc, zaś pod koniec 2018 r. –
[…] miejsc. W ciągu roku z usług szpitala skorzystało […] mieszkanek i mieszkańców, a średni czas
hospitalizacji wynosił […] dni. Liczba zgonów w 2018 r. w szpitalu wynosiła […]. Najczęstszymi
powodami zgonów w tych szpitalach było […].
Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne:

 program […] – kwota przeznaczona ze środków gminy, […] – kwota zewnętrznego
finansowania; z programu skorzystało […] osób,
 program […] – kwota przeznaczona ze środków gminy, […] – kwota zewnętrznego
finansowania; z programu skorzystało […] osób,
 (…).
Na dzień 1 stycznia 2018 r. […] podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – […] podmiotów. Przyczyną wzrostu/spadku jest […].
Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na
sprzedaż alkoholu), w 2018 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:

 na […] przeznaczono […] zł,
 na […] przeznaczono […] zł,
 (…).
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło […] zgłoszeń przypadków
nadużywania alkoholu. W 2018 r. odebrano w […] przypadkach zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
W gminie/powiecie/województwie w 2018 r. funkcjonowały następujące podmioty ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej […], przy czym w 2018 r. działalność rozpoczęły/zakończyły następujące z nich:
[…]
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia zapewniano w […]. W 2018 r. udzielono […]
porad, które dotyczyły najczęściej […].
W gminie na początek 2018 r. funkcjonowało […] aptek, a na koniec 2018 r. – […] aptek. W
przypadku punktów aptecznych dane te przedstawiały się następująco: […]. W […] ze wszystkich
aptek pracowali magistrzy farmacji.

Pomoc społeczna
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było […] osób, w tym […] osób w
wieku […] oraz […] osób w wieku […], w tym […] osób poniżej kryterium dochodowego oraz […]
osób powyżej kryterium dochodowego.
W 2018 r. funkcjonowało […] placówek interwencyjnych, zajmujących się opieką nad dziećmi i
młodzieżą, w tym […] placówek całodobowych. W 2018 r. wychowankami tychże placówek zostało
[…] osób, w tym […] dziewcząt i […] chłopców. W 2018 r. w działalność placówek zaangażowało się
[…] wolontariuszek i wolontariuszy.
W przypadku placówek rodzinnych, dane te przedstawiały się następująco: […].
W przypadku placówek socjalizacyjnych, dane te przedstawiały się następująco: […].
W przypadku placówek specjalistyczno-terapeutycznych, dane te przedstawiały się następująco: […]
W przypadku placówek wsparcia dziennego, w 2018 r. odnotowano […] korzystających a w
działalność tych placówek zaangażowało się […] wolontariuszek i wolontariuszy.
W 2018 r. funkcjonowały następujące: placówki stacjonarnej pomocy społecznej:

 domy pomocy społecznej: […], z których skorzystało […] mieszkanek i
mieszkańców, w tym […] osób przewlekle psychicznie chorych, […] osób
niepełnosprawnych intelektualnie, […] osób niepełnosprawnych fizycznie, […] osób
bezdomnych, […] osób w podeszłym wieku,
 noclegownie, domy i schroniska dla bezdomnych […], z których skorzystało […]
osób, które stanowią […] % bezdomnych, za których główne miejsce przebywania
uznaje się gminę,
 rodzinne domy pomocy, z których usług skorzystało […] osób,
 środowiskowe domy samopomocy lub inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, z których usług skorzystało […] osób,
 domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z których usług skorzystało
[…] osób.
Na 1 stycznia 2018 r. […] rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31 grudnia 2018
r. […] rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek
roku […], a na koniec roku […]. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła […] zł, a kwota
zasiłków pielęgnacyjnych – […].
Na początek 2018 r. […] rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), a na koniec 2018 r.
– rodzin. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień 1 stycznia 2018 r. […] % rodzin, a na
dzień 31 grudnia 2018 r. – […] % rodzin.

Działalność inwestycyjna
Infrastruktura drogowa w gminie/powiecie/województwie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. […] km
dróg. Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminie wynosiła […] km. Drogi asfaltowe
stanowiły na początku 2018 r. […] % wszystkich dróg, a pod koniec poprzedniego roku […] %. Drogi
utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, […] % na dzień 1 stycznia 2018 r. i […] %
na dzień 31 grudnia 2018 r.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, w podziale na poszczególne kategorie dróg
publicznych, był następujący:

 drogi […] – stan […],
 drogi […] – stan […],
 (…)
Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła […] km, natomiast na 31 grudnia
2018 r. […] km.
Długość bus-pasów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła […] km, natomiast na 31 grudnia 2018 r. –
[…] km.
W gminie rozpoczęto w 2018 r. inwestycje dotyczące […]. Wiązały się one z poniesieniem kosztów w
wysokości […] zł, przy czym finansowanie zewnętrzne, pochodzące ze środków […] wyniosło […] zł.
Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła […] m, a na koniec […] m. W
przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco […] m na początku oraz […] m na
koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada […] % mieszkań. W przypadku sieci
kanalizacyjnej, dane przedstawiają się następująco […].
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub jednostek
gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła […] m, natomiast na dzień 31 grudnia
2018 r. […]. Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało […] przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31
grudnia 2018 r. […] przyłączy.
W 2018 r. doszło do […] awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było […]. W związku z
awariami podjęto decyzje o […].
Długość czynnej sieci gazowej na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła […] m, natomiast na 31 grudnia
2018 r. […] m. Na początku ubiegłego roku istniało […] czynnych przyłączy do sieci gazowej, a na
koniec roku – […]. Z sieci gazowej korzysta […] % gospodarstw domowych.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:

 przy ul. […] – w budynku znajduje się […] mieszkań, o powierzchni […], […], (…),
[…] (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to […]), o przeciętnej liczbie izb
[…],
 przy ul. […] – w budynku znajduje się […] mieszkań, o powierzchni […], […], (…),
[…] (łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to […]), o przeciętnej liczbie izb
[…],

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., […] mieszkań, a na dzień 31
grudnia 2018 r. – […] mieszkań. Zmniejszenie/zwiększenie się liczby tych mieszkań związany był z
tym, że […].
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła […] m2, a ogółem, w przeliczeniu na jednego
mieszkańca gminy – […] m2.
W 2018 r. oddano do użytkowania [...] mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. Zasady
przyznawania mieszkań były następujące: […]. Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez […]
w składzie […].
Niewykorzystanych było […] mieszkań. Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań było to, że […].
W 2018 r. dokonano sprzedaży […] mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie gminy, na łączną
kwotę […]. Średnio jedno mieszkanie sprzedano za […] zł. Powodem sprzedaży wskazanych
mieszkań było […].
W 2018 r. wszczęto […] postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych,
będących w zasobach gminy. W tymże roku zakończyło się […] takich postępowań, w których
rezultacie wyeksmitowano […] osób. Powodem wszczęcia tych postępowań było […].
Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły
łącznie […] zł, a płatnościami dotyczyły […] mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dane te
przedstawiały się następująco: […].
W 2018 r. dokonano remontu […] mieszkań, znajdujących się przy ulicach […]. Przedmiotem
remontów było […], w tym:










wymieniono instalacje w budynkach […],
remont dachu został przeprowadzony w budynkach […],
wymiana stolarki budowlanej w budynkach […],
doprowadzenie wodociągów w budynkach […]
doprowadzenie ciepłej wody w budynkach […],
doprowadzenie centralnego ogrzewania w budynkach […],
budynki […] przyłączono do sieci gazu ziemnego,
dokonano ocieplenia budynków […].

Na dzień 1 stycznia 2018 r. w […] % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było toalet, zaś na
dzień 31 grudnia 2018 r. odsetek ten wynosił […] %.
W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę […] zł, których beneficjentami było […]
osób. Podstawą ich przyznania było […]. Kwota najniższego dodatku wynosiła […], zaś kwota
najwyższego dodatku – […].
W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne […], które
wykorzystano w następujący sposób […].
Na początku 2018 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało […] osób, zaś pod koniec 2018 r. było
to […] osób. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił w 2018 r. […] dni/miesięcy.
Względem lat poprzednich, czas oczekiwania wzrósł/spadł, gdyż […].

Transport
W 2018 r. z transportu zbiorowego zarządzanego przez gminę skorzystało […] mieszkanek i
mieszkańców, w tym z poszczególnych form transportu: […]. Ceny biletów w tychże środkach
transportu wynosiły w 2018 r. […] zł i wzrosły/zmalały w tymże roku o [...] z powodu [...].
Z tytułu opłat za usługi transportu zamiennego osiągnięto w 2018 r. wpływy w wysokości […], które
stanowiły w tym roku […] % wydatków poczynionych na finansowanie transportu.
Średni wiek taboru transportu zbiorowego na początku 2018 r. wynosił […] lat, zaś pod koniec […]
lat. W 2018 r. dokonano następujących zakupów pojazdów i urządzeń […].
W gminie funkcjonuje […] parkingów typu „Parkuj i jedź”, które znajdują się […]. Z czego w 2018 r.
zbudowano/urządzono [...] parkingów. W 2018 r. skorzystało tychże parkingów […] osób, co oznacza
spadek/wzrost użytkowniczek i użytkowników względem lat poprzednich.

Sprawy obywatelskie
W 2018 roku zgłoszono [...] projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. W głosowaniu
nad nimi wzięło udział […] osób. Wybrane w toku głosowania projekty to:

 projekt […], liczba głosów: […], kwota projektu: […] zł,
 projekt […], liczba głosów: […], kwota projektu: […] zł,
 (…)
Spośród wybranych w 2018 r. projektów, do tej pory zrealizowane zostały projekty dotyczące […].
Na realizację czekają następujące projekty, wybrane w 2018 r.: […]. Problemy z realizacją projektów,
wybranych w zeszłorocznym budżecie obywatelskim, dotyczą projektów […] i polegają na tym, że
[…].
W 2018 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące […]. Wzięło w nich udział […] osób, w tym
podczas otwartych spotkań […] osób, a […] mieszkanek i mieszkańców wyraziło swoją opinię w
innych formach [ankiecie/sondzie/ itd.]. Wyniki konsultacji zostały wdrożone poprzez […]. Natomiast
nie zostały wdrożone rekomendacje dotyczące […], pochodzące z konsultacji z mieszkańcami […],
gdyż […].
Zgodnie z obowiązującą w gminie uchwałą w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami […]. W trakcie 2018 r. określone w uchwale zasady uległy zmianie w ten sposób,
że […]. Najczęściej wybieraną formą konsultacji, uregulowaną w uchwale, było […].
Do urzędu wpłynęło w 2018 r. […] wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dotyczyły one
[…]. W przypadku […] wniosków ([…] % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została
udostępniona wnioskodawcy. W przypadku […] wniosków ([…] % wszystkich wniosków, które
wpłynęły) została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej, zaś w przypadku
[…] wniosków ([…] % wszystkich wniosków, które wpłynęły) sprawę załatwiono w inny sposób.
Od decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznej odwołania złożono w […]
przypadkach ([…] % wszystkich spraw). W […] sprawach organy odwoławcze uchyliły decyzje
organów gminy. W 2018 r. wnioskodawcy złożyli […] skarg do sądów administracyjnych,
dotyczących dostępu do informacji publicznej. Zostało wydanych w tych sprawach […] wyroków,
z czego w przypadku […] spraw sądu uwzględniły złożone skargi.

Natomiast zgodnie z danymi, przekazanymi przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
oraz osoby zarządzające gminnym osobami prawnymi, wpłynęło […] wniosków o udostępnienie
informacji publicznej, które dotyczyły […]. W przypadku […] wniosków ([…] % wszystkich
wniosków, które wpłynęły) informacja została udostępniona wnioskodawcy. W przypadku […]
wniosków ([…] % wszystkich wniosków, które wpłynęły) została wydana decyzja o odmowie
udostępnienia informacji publicznej, zaś w przypadku […] wniosków ([…] % wszystkich wniosków,
które wpłynęły) sprawę załatwiono w inny sposób.
W związku z wpływającymi wnioskami, zdecydowano o publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej danych dotyczących […].
W sprawozdawanym roku wpłynęło […] skarg w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego. Uwzględniono […] skarg. Przedmiotem skarg, które uwzględniono, było
najczęściej […]. Z kolei przedmiotem skarg, których nie uwzględniono, było najczęściej […].
W sprawozdawanym roku wpłynęło […] wniosków w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego. Uwzględniono […] wniosków. Przedmiotem wniosków, które uwzględniono, było
najczęściej […]. Z kolei przedmiotem wniosków, których nie uwzględniono, było najczęściej […].
W sprawozdawanym roku wpłynęło […] petycji. Uwzględniono […] petycji. Przedmiotem petycji,
które uwzględniono, było najczęściej […]. Z kolei przedmiotem petycji, których nie uwzględniono,
było najczęściej […].
1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie […] organizacji pozarządowych, w tym […] fundacji, […]
stowarzyszeń, […] klubów sportowych, […] kół gospodyń wiejskich. Na koniec, roku, dane te
przedstawiały się następująco: […]
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powierzono
wykonanie następujących zadań publicznych:

 zadanie […]; wpłynęło […] ofert, z których wybrano ofertę organizacji […],
opiewającą na kwotę […] – zadanie zostało wykonane/jest w trakcie wykonania/nie
zostało wykonane, gdyż […],
zadanie […]; wpłynęło […] ofert, z których wybrano ofertę organizacji […], opiewającą na kwotę
[…] – zadanie zostało wykonane/jest w trakcie wykonania/nie zostało wykonane, gdyż […],
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono wsparcie
wykonania następujących zadań publicznych:

 zadanie […]; wpłynęło […] ofert, z których wybrano
opiewającą na kwotę […] – zadanie zostało wykonane/jest
zostało wykonane, gdyż […],
 zadanie […]; wpłynęło […] ofert, z których wybrano
opiewającą na kwotę […] – zadanie zostało wykonane/jest
zostało wykonane, gdyż […],
 (…)

ofertę organizacji […],
w trakcie wykonania/nie
ofertę organizacji […],
w trakcie wykonania/nie

W ramach trybu małych dotacji, wsparto wykonanie następujących zadań:

 zadanie o nazwie […], organizacji […], wparto kwotą […] zł,
 zadanie o nazwie […], organizacji […], wparto kwotą […] zł, (…).

W 2018 r. odbyło się […] zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Na poszczególnych
zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco:

 na zebraniu w sołectwie […], które odbyło się […], frekwencja wynosiła […] %,
 na zebraniu w sołectwie […], które odbyło się […], frekwencja wynosiła […] %,
 (….).

Przestępczość w gminie
Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2018 r. na terenie gminy złożono […] zawiadomień o możliwości
popełnienia przestępstwa/wykroczenia. Postępowania przygotowawcze były prowadzone w […]
przypadkach, zaś w przypadku […] postępowań organy prowadzące postępowanie stwierdziły
wypełnienie znamion czynów zabronionych.
Czyny zabronione:






przeciwko zdrowiu i życiu stanowiły […] % wszystkich czynów,
przeciwko mieniu – […] %,
dotyczące przestępstw gospodarczych – […] %.
dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza
publicznego – […] %.

Największym problemem w gminie są czyny zabronione dotyczące […].
Straż miejska/gminna podjęła w 2018 r. […] interwencji porządkowych. W ich efekcie skierowano
[…] wniosków o ukaranie oraz wymierzono […] mandatów, które dotyczyły najczęściej […]. W 2018
r. straż miejska/gminna odebrała […] zgłoszeń i zawiadomień. Ponadto, straż miejska/gminna podjęła
[…] interwencji prewencyjnych, dotyczących najczęściej […]. Straż miejska/gminna uczestniczyła
także w następujących akcjach informacyjnych i edukacyjnych: […].
Z przeprowadzonych w 2018 r. badań poczucia bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców wynika,
że […].
Podjęte w gminie akcje informacyjne i prewencyjne polegały na […].

Edukacja
W gminie w 2018 r. funkcjonowało [...] szkół podstawowych, […] szkół zawodowych oraz […] szkół
średnich. Podmiotom niepublicznym przekazano prowadzenie […] placówek. Przy następujących
szkołach […] funkcjonowały oddziały specjalne/integracyjne. W gminie funkcjonowały […] szkoły
dla dorosłych oraz […] szkoły policealne. Ponadto, w gminie w 2018 r. funkcjonowało […] szkół
niepublicznych.
[...] uczniów korzystało z nauczania indywidualnego.
W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały
się następująco:

 szkoła […] – […] zł
 szkoła […] – […] zł (…)

Wydatki gminę na oświatę wynosiły […] zł, z czego […] zł ([…] %) pokryte zostało z subwencji
oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.
We wrześniu 2018 r. naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio […] uczennic i uczniów w
szkołach podstawowych (w tym w oddziałach specjalnych – […] uczennic i uczniów), […] uczennic
i uczniów w szkołach zawodowych (w tym w oddziałach specjalnych – […] uczennic i uczniów) oraz
[…] uczennic i uczniów w szkołach średnich (w tym w oddziałach specjalnych – […]).
W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka […], a dodatkowego języka obcego – […] –
uczyło się […] uczennic i uczniów.
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio […] osób. Najwięcej w szkole [...] – [....]
uczniów w klasie, najmniej w szkole [...] – [....] uczniów w klasie.
W poszczególnych szkołach zatrudniono […] nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne
etaty), w tym […] nauczycielek/nauczycieli stażystów, […] nauczycielek/nauczycieli kontraktowych,
[…] nauczycieli mianowanych, […] nauczycieli dyplomowanych oraz […] nauczycieli z tytułem
profesorki/profesora oświaty. W ciągu 2018 r. zatrudniono/zwolniono w poszczególnych szkołach
[…] nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela
przypadka średnio […] uczennic i uczniów.
Z kolei w 2018 r. szkoły ukończyło […] osób, w tym w odniesieniu do poszczególnych szkół […].
Z kolei do kolejnej klasy nie otrzymało promocji […] uczennic i uczniów, w tym […]
uczennic/uczniów z powodu oceny niedostatecznej z jednego przedmiotu, […] uczennic i uczniów z
powodu oceny niedostatecznej z dwóch przedmiotów, oraz […] uczennic i uczniów z powodu oceny
niedostatecznej z trzech lub więcej przedmiotów.
Zdawalność egzaminów maturalnych oraz innych egzaminów kończących szkoły wynosiła:

 w szkole – […] %,
 w szkole – […] %,
 (…).
Wójt/Burmistrz/Prezydent w 2018 r. przyznał następujące stypendia dla uczennic i uczniów [...].
Wynosiły one […] zł. Przyznano je z powodu […].
W gminie […] osób w wieku 18-24 (które stanowią […] % osób w tym wieku) z wykształceniem
co najmniej gimnazjalnym nie kontynuowała nauki.
[…] uczennic i uczniów, stanowiących […] % wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły
za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego. Z kolei […] % uczennic
i uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za sprawą innych prywatnych
form transportu.

Przedszkola
W 2018 r. funkcjonowały […] przedszkola gminne, w tym […] przedszkola z oddziałami
specjalnymi. Do gminnych przedszkoli uczęszczało […] dzieci, w tym […] dziewcząt i […]
chłopców. Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników:

 rocznik […] – […] dzieci, w tym […] dziewcząt i […] chłopców

 rocznik […] – […] dzieci, w tym […] dziewcząt i […] chłopców
 (…)
Ponadto, funkcjonowało […] punktów przedszkolnych, do których uczęszczało […] dzieci, w tym
[…] dziewcząt i […] chłopców.
W gminie funkcjonowały […] żłobki, w tym […] oddziały żłobkowe i […] kluby dziecięce. Placówki
te obejmowały […] miejsc na dzień 1 stycznia 2018 r. (z czego wykorzystano […] miejsc) oraz […]
miejsc na dzień 31 grudnia 2018 r. (z czego wykorzystanych było […] miejsc).
Opieką w żłobkach na dzień 1 stycznia 2018 r. objętych było ogółem […] dzieci, w tym […] dzieci na
wsi i […] dzieci w mieście. W przypadku dzieci w wieku do 3 lat dane te przedstawiały się
następująco: […].
W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała [...] zł.

Biblioteki
W gminie w 2018 r. funkcjonowało […] bibliotek. W 2018 r. otwarto/zamknięto filie w […]. Do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowano […] budynków bibliotek, znajdujących się przy
ulicach […].
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił […] woluminów, zaś na koniec roku – […]
woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła […] na dzień 1
stycznia 2018 r. oraz […] na dzień 31 stycznia 2018 r. W 2018 r. następujące biblioteki […]
zapewniły możliwość wypożyczenia płyt CD i DVD, z czego skorzystało […] mieszkanek i
mieszkańców. Zbiory audiowizualne w 2018 r. zostały wzbogacone o […] pozycji.
Na początku roku zarejestrowano […] czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby te
wynosiły [...]. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystało […] czytelniczek i
czytelników, którzy skorzystali łącznie z […] woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory
bibliotek o m.in. następujące pozycje: […].
Poszczególne biblioteki zatrudniały […] pracownic i pracowników. W ciągu roku struktura
zatrudnienia zmniejszyła się/zwiększyła się o […] z powodu […].
W poszczególnych bibliotekach użytkowano […] komputerów, w tym […] komputerów z dostępem
do szerokopasmowego internetu. Katalogi on-line zapewniały biblioteki: […]. W 2018 r. możliwość
zdalnego (internetowego) składania zamówień zapewniły następujące biblioteki: […].
W 2018 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: […], mające na celu promocję
czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział […] mieszkańców. Biblioteki poniosły w związku z
tymi wydarzeniami wydatki w kwocie […] zł.
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała [...] zł.

Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
W gminie w 2018 r. funkcjonowały następujące centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice […],
przy czym w poprzednim roku działalność rozpoczęły/zakończyły następujące z nich: […]. Budynki
[…] dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia […], w tym następujące wydarzenia [seanse
filmowe / wystawy festiwale / przeglądy artystyczne / koncerty / prelekcje / spotkania / wykłady /
imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne / konkursy / pokazy teatralne / konferencje / warsztaty].
We wskazanych wydarzeniach wzięło udział […] mieszkanek i mieszkańców. Wydarzenia te wiązały
się z poniesieniem kosztów w wysokości […].
Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonują następujące [grupy artystyczne / koła / sekcje /
kluby], zrzeszających […] mieszkanek i mieszkańców. W ich ramach zorganizowano [zajęcia /
przedsięwzięcia teatralne / muzyczno-instrumentalne / wokalne i chóry / folklorystyczne / ludowe /
pieśni i tańca / kapele / inne], które można zaklasyfikować jako [plastyczne / techniczne / taneczne /
muzyczne / informatyczne / fotograficzne i filmowe / teatralne / turystyczne i sportowo-rekreacyjne /
literackie / seniora / Uniwersytet Trzeciego Wieku / dyskusyjne / kluby filmowe / koło gospodyń
wiejskich].

Przedsiębiorcy
W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, […] nowych przedsiębiorców. Najczęściej
przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było […]. Można wyróżnić:

 […] osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 […] osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność
gospodarczą.
W 2018 r. wyrejestrowano […] przedsiębiorców, w tym […] osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą oraz […] osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych prowadzących
działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów było
[…].

Ochrona środowiska
W 2018 r. odnotowano […] dni, w których przekroczone zostały 24-godzinny poziom dopuszczalny
dla pyłu PM10.
Na dzień 1 stycznia 2018 r. szacowano, że […] mieszkanek i mieszkańców narażonych było na hałas
drogowy, według ministerialnych przedziałów przekroczeń, zaś na dzień 31 grudnia 2018 r.
zagrożeniem dotkniętych było […] osób.
W gminie funkcjonują następujące zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska: […]. Emisja
zanieczyszczeń gazowych wynosiła: dwutlenek siarki – […] na 1 km powierzchni gminy, tlenek azotu
– […] na 1 km powierzchni gminy, tlenek węgla – […] na 1 km powierzchni gminy, dwutlenek węgla
– […] na 1 km powierzchni gminy.

Na początku 2018 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia wynosił
[…] %, zaś pod koniec roku – […] %. Zmniejszenie/zwiększenie udziału ma związek z tym, że […].
Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2018 r. […] % mieszkań, zaś pod koniec
– […] %, w tym na wsi – […] %.
W 2018 roku na terenie gminy istniało [...] legalnie działających wysypisk odpadów komunalnych.
Na początku 2018 r. w gminie zlokalizowano […] dzikich wysypisk odpadów komunalnych, zaś pod
koniec 2018 r. ustalono, że jest ich […]. W ciągu 2018 r. zlikwidowano […] dzikich wysypisk,
które znajdowały się w […]. W 2018 roku stwierdzono [....] pożarów wysypisk, których przyczynami
było.....
Na dzień 1 stycznia 2018 r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało […] kg selektywnie
zebranych odpadów komunalnych oraz […] kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec
roku dane te przedstawiały się następująco: […]. Zmiana proporcji wynikała z tego, że […].
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła
następujące działania.......

Planowanie przestrzenne
Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było […] %
powierzchni gminy, a na koniec roku – […] %. Z kolei […] % powierzchni gminy na początek roku
2018 r. oraz […] % powierzchni gminy na koniec roku zostało wskazane w studium do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na początku.
W 2018 r. wydano […] decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycji
te dotyczyły […].
W poprzednim roku wydano […] decyzji o warunkach zabudowy., w tym […] decyzji dotyczących
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, […] decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz [….] decyzji dotyczących zabudowy usługowej.

Sprawy administracyjne
W 2018 r.:

 przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień 1
stycznia 2018 r. […] dni, a na dzień 31 grudnia 2018 r. […] dni,
 przeciętny czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy – odpowiednio […] dni i […]
dni,
 przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – […] dni i […] dni,
 przeciętny czas oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – […] dni i
[…] dni.

W poprzednim roku zatrudnienie w urzędzie gminy/miejskim/miasta wzrosło/zmalało o [...] osób,
co miało związek z […].
[…] % decyzji wydanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zostało zaskarżonych do
samorządowego kolegium odwoławczego, które uchyliło […] % zaskarżonych decyzji. Wojewoda
stwierdził nieważności […] zarządzeń i uchwał, wydanych przez organy gminy, a wobec […]
zarządzeń i uchwał wojewoda skierował skargi do sądu administracyjnego. Mieszkanki i mieszkańcy
złożyli w 2018 r. […] skarg na akty wydane przez organy gminy. Orzeczenia zapadły w […] sprawach
w 2018 r., z czego w […] przypadkach były to wyroki uwzględniające skargi. Wyroki te dotyczyły
skarg na […]. W związku z zapadłymi wyrokami, organy gminy postanowiły […].
Z przeprowadzonej w 2018 r. oceny zadowolenia mieszkanek i mieszkańców z obsługi w urzędzie
wynika, że […].
Wobec organów gminy w 2018 r. zapadło […] wyroków sądów administracyjnych (o sygnaturach:
[…]), stwierdzających bezczynność organów lub uwzględniających skargi na akty wydawane przez
organy gminy. Z tytułu tych postępowań gmina zobowiązana została do zwrotu kosztów procesu w
wysokości […]. Z kolei w przypadku […] spraw przed sądami administracyjnymi, które rozpatrzono
w 2018 r., oddalono skargi na bezczynność/akty organów gmin. Sprawy te najczęściej dotyczyły […].
W związku z zapadłymi wyrokami, organy gminy postanowiły […].
W poprzednim roku gmina była stroną w […] cywilnych postępowań sądowych. Zapadło […]
wyroków zasądzających od gminy na rzecz powoda roszczenia lub inne świadczenia. W związku z
wydanymi w 2018 r. wyrokami (o sygnaturach: […]), gmina zobowiązana była do zapłaty […] zł, w
tym […] w związku z zasądzonym zwrotem kosztów postępowania. Sprawy te najczęściej dotyczyły
[…].

