ZARZĄDZENIE NR 53/20
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 8 kwietnia 2020 r.
w sprawie zasad opracowania raportu o stanie gminy Dukla za 2019 rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Raport opracowywany jest na podstawie informacji i materiałów dotyczących działalności
poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Dukli oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
w szczególności w zakresie:
1) realizacji polityk, programów i strategii realizowanych przez gminę Dukla,
2) wykonania uchwał Rady Miejskiej w Dukli,
3) budżetu obywatelskiego.
2. W raporcie należy uwzględnić także inne informacje, w szczególności niezbędne do ukazania dokładnego
i rzetelnego obrazu obecnej sytuacji gminy Dukla we wszystkich istotnych aspektach jej funkcjonowania.
§ 2. 1. Naczelnicy wydziałów, osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim
w Dukli oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do opracowania
szczegółowych sprawozdań ze swojej działalności zgodnie z zakresem wskazanym w § 1 niniejszego zarządzenia.
2. W ramach realizacji obowiązku nałożonego w ust. 1, na polecenie swojego bezpośredniego przełożonego,
poszczególni pracownicy merytoryczni zobowiązani są do przekazania im stosownych informacji i materiałów
niezbędnych do opracowania sprawozdania.
3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, należy przesłać do 27 kwietnia 2020 roku w formie edytowalnej na
adres poczty elektronicznej pswider@dukla.pl oraz nbelcik@dukla.pl.
§ 3. 1. Burmistrz może zlecić przygotowanie projektu raportu w oparciu o sprawozdania, o których mowa w §
2, Sekretarzowi Gminy Dukla lub innej upoważnionej do tego osobie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, projekt raportu przekazywany jest burmistrzowi w terminie
nie dłuższym niż 21 dni od dnia przekazania sprawozdań.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia, w tym poinformowanie osób, o których mowa w § 2 ust. 1,
powierzam Sekretarzowi Gminy Dukla.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Bytnar
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