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Podstawy prawne Raportu w ustawie 

o samorządzie gminnym

• Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport 
o stanie gminy. 

• 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

• 3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi 
dotyczące raportu. 

• 4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, 
na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia 
lub nieudzielenia absolutorium wójtowi
pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy 
przeprowadza się debatę. 
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Zakres Raportu – działalność Gminy w 2019 r.

1. Ogólna charakterystyka gminy Dwikozy

2. Sytuacja finansowa i majątkowa Gminy 

3. Inwestycje gminne 

4. Realizacja strategii, programów i planów wieloletnich

• przypomnienie i podsumowanie dokonań 2019 roku 

• uzupełnienie sprawozdania z wykonania budżetu o informację ze 
zrealizowanych zadań publicznych, strategii i programów
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Gmina Dwikozy w liczbach w 2019 roku

• liczba mieszkańców: 8 753, w tym 4429 K i 4324 M

• biznes: 276 jednoosobowych działalności gospodarczych, 27 spółek prawa 
handlowego, 1 spółdzielnia socjalna

• 40 organizacji pozarządowych: 7 stowarzyszeń edukacyjnych, 7 organizacji 
wspierających rolnictwo, 10 OSP, 9 Kół Gospodyń Wiejskich, 1 klub sportowy, 6 
stowarzyszeń o innych profilachstowarzyszeń o innych profilach

• 871 uczniów w placówkach oświatowych, w tym 202 przedszkolaków

• nowa infrastruktura kulturalno-sportowa: 2 place zabaw, 2 siłownie zewnętrzne, 
remont 4 świetlic, wyposażenie dla 6 świetlic

• 15 gminnych imprez kulturalno – rekreacyjnych, 3 turnieje sportowe oraz 16 
typów całorocznych zajęć realizowanych przez GOK i Bibliotekę,
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Sytuacja finansowa i majątkowa gminy Dwikozy

• dochody  budżetowe – 40 960 167,47 zł, w tym 34% subwencja 
ogólna, 23,70 % dochody własne, 

• wydatki budżetowe - 41 026 278,71 zł, w tym 15,22% wydatków 
majątkowych 

• deficyt budżetu: 66 111,24 zł 

• zadłużenie gminy na 31.12.2019 r. 

• zaległości podatkowe wobec Gminy 
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40 960 167,47 zł, w tym 34% subwencja 

026 278,71 zł, w tym 15,22% wydatków 

na 31.12.2019 r. – 12 768 831,72 zł 

zaległości podatkowe wobec Gminy – 410 850,97 zł



Inwestycje gminne zrealizowane w 2019 roku

• 37 zadań rocznych na łączną kwotę 2

• 4 wieloletnie zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii
Europejskiej – wydatki na łączną kwotę 2

• zakończono i rozliczono z sukcesem projekt „Montaż odnawialnych źródeł 
energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy  i Samborzec” energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy  i Samborzec” 
(132 instalacje OZE na terenie Gminy)

• realizacja etapów prac w projektach dotyczących termomodernizacji, 
rewitalizacji oraz modernizacji Szkoły Podstawowej w Dwikozach

• 2 zadania drogowe zrealizowane wspólnie Powiatem Sandomierskim

• wykonanie funduszu sołeckiego na kwotę 454 251,15 zł w 24 
sołectwach
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Realizacja w 2019 r. strategii, programów i 

planów wieloletnich
• wskaźniki realizacji celów strategicznych i operacyjnych określonych w:

• Strategii Rozwoju Gminy Dwikozy na lata 2015

• Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dwikozy na lata 
2016-2022

realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 • realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 

• działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień

• realizacja projektu społecznego „Nowe możliwości 
gminy Dwikozy”

• realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
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Podsumowanie

• zapraszamy do przeczytania Raportu udostępnionego na Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dwikozach oraz debaty nad 
raportem na sesji absolutoryjnej

• prosimy o sugestie, uwagi oraz opinieprosimy o sugestie, uwagi oraz opinie

• Dziękuję Państwu za uwagę!

zapraszamy do przeczytania Raportu udostępnionego na Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dwikozach oraz debaty nad 

prosimy o sugestie, uwagi oraz opinieprosimy o sugestie, uwagi oraz opinie


