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Warszawa, listopad 2018 

 
 
Pani, Pan Wójt, 
Pani, Pan Burmistrz, 
Pani, Pan Prezydent, 
 
 
Ustawa  o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (z pozn. zmianami) wprowadziła na 
grunt prawa nową jakość - raport o stanie gminy. W intencji ustawodawcy jest to coroczne 
podsumowanie działania wójta, burmistrza lub prezydenta (lub odpowiednio; zarządu 
powiatu, lub województwa), które podlegać będzie debacie radnych przy możliwości  
czynnego uczestnictwa mieszkańców. Podsumowaniem dyskusji ma być glosowanie wotum 
zaufania. Nieudzielenie go skutkuje konkretnymi krokami prawnymi. Z tego także powodu jest 
to ważny dokument. 
 
Wybory samorządowe wniosły do gmin szereg zmian; w niektórych pojawili się  nowi 
wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci, znacznie częściej wybierano    nowych radnych, 
których znajomość problemów zarządzania samorządami  i finansów gmin jest  niewielka. 
Pierwsi będą dążyć do głębokiego  poznania realiów w jakich będą działać, drudzy będą 
„uczyć się” nowego dla nich otoczenia samorządowego.  
 

Instytut Bezpieczeństwa Biznesu Sp. z o.o. oferuje wykonanie analizy  pod nazwą:                     
 

Raport o stanie gminy – bilans otwarcia 
 

Dokument ten ma charakter  analizy działania gminy w roku 2018, z nawiązaniem do roku 
2017.  Jest to zewnętrzna,   niezależna, ekspercka opinia na temat  zagadnień ujętych w 
przytoczonej powyżej ustawie. Podkreślamy kwestie niezależności analityków i ich spojrzenia, 
ponieważ przygotowanie takiego dokumentu  przez dotychczasowych pracowników Urzędu 
mogłoby nieść za sobą podejrzenia o brak niezbędnej dociekliwości w opiniach. 
 
W dokumencie winny  być ujęte następujące zagadnienia: 
 
1.Polityka finansowa gminy za rok 2018 (w zależności od potrzeb również za 2017) 
 -analiza budżet 
 -polityka podatkowa:  
-zarządzanie długiem: 
-nadwyżka/deficyt budżetu 
2.Polityka inwestycyjna 
 -zadania inwestycyjne: planowane- wykonane,  wartości kosztorysowe, kwoty zapisane w 
budżecie a wartości poprzetargowe, procentowy i kwotowy udział środków zewnętrznych 
oraz własnych, w tym  zaciągnięte kredyty lub pożyczki. 
3.Polityka oświatowa, w tym w kontekście finansowym – dofinansowanie subwencji 
oświatowej, finansowanie zadań własnych w zakresie oświaty i wychowania 
4.Polityka demograficzna gminy 
5. Polityka gospodarcza gminy 
6. Polityka gminy w zakresie gospodarki odpadami 
7. Inne polityki wskazane przez Gminę 
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8. Analiza Strategii Gminy 
 
 
9. Analiza programów np. program     gospodarki odpadami, program niskoemisyjny, 
energetyczny, wodno-ściekowy, usuwania azbestu      itp./.  
10. Uchwały Rady Gminy 
11. Budżet obywatelski 
12. Inne ustalone zagadnienia 
            

Powyższy raport może stać się podstawą do dokumentu, jaki musi być przedstawiony, 
po uzupełnieniach  do 31 maja kolejnego roku.      
 
Koszt opracowania zależy od wielkości jednostki samorządu terytorialnego,  jak i ustalonej 
wspólnie jego zawartości. 
 
 
 
 
Z wyrazami szacunku,  
Prezes IBB Sp. z o.o.   
 
Jacek M. Kowalski 
 
 
Kontakt:    
telefon:  508 186 145 ,  
email: jacek@ibb.com.pl 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instytut Bezpieczeństwa Biznesu Sp. z o.o.  to firma konsultingowa powstała w 1999 roku Zajmuje się szeroko 
rozumianym doradztwem, także na rzecz samorządów w zakresie organizacji i finansowania procesów 
zarządczych, doradztwem prawnym i finansowym, PPP, audytami organizacyjno-finansowymi gminnych 
jednostek budżetowych i spółek z udziałem gminy.  Eksperci IBB to samorządowcy, ekonomiści i prawnicy 
mający bogate doświadczenia w zakresie prac dla samorządów. 
                                      

          


