Uchwała Nr XIII/253/19
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Miasta Słupska
Na podstawie art. 28aa ust. 3 ustawy z dnia
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815)

8 marca

1990 roku

o samorządzie

gminnym

Rada Miejska w Słupsku
uchwala co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowe wymogi „Raportu o stanie Miasta Słupska” zwanego dalej „Raportem".
§ 2.
1. Raport składa się ze wstępu, trzech zasadniczych części i może zawierać podsumowanie.
2. Wstęp zawiera ogólne informacje na temat Miasta Słupska, w tym informację na temat
demografii.
3. Część I. zawiera informacje o efektach realizowanych przez Prezydenta Miasta Słupska zadań
w obszarach:
1) wykorzystania funduszy zewnętrznych;
2) współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności z zadań realizowanych
we współpracy z tymi organizacjami;
3) edukacji;
4) kultury;
5) sportu i rekreacji;
6) promocji Miasta;
7) gospodarki nieruchomościami;
8) ochrony środowiska;
9) nadzoru właścicielskiego;
10) bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
11) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
12) przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
13) polityki przestrzennej;
14) polityki mieszkaniowej;
15) polityki transportowej.
4. Część II. zawiera informacje na temat realizacji uchwał z zakresu wymienionego
w pkt. od 1 do 15, w szczególności:
1) sposobu ich realizacji z podziałem na zadania wynikające z porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
2) zadań realizowanych przy wsparciu spółek Miasta oraz z udziałem Miasta;
3) szczegółową informację z ewentualnych przyczyn niezrealizowania.
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5. Część III. zawiera informacje na temat budżetu obywatelskiego:
1) realizowanych zadań;
2) wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań;
3) kwoty wydatków poniesionych na realizację zadań;
4) działań podjętych w procesie realizacji zadań.
6. Podsumowanie zawiera wnioski.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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