Instrukcja wypełniania

sprawozdania sołeckiego
z działań Odnowy Wsi za 2007 rok
1. „SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ODNOWY WSI W ROKU 2007 – należy podać nazwę
gminy, nazwę sołectwa, z działalności którego składa się sprawozdanie (dot. sołectw
należących do Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego) oraz liczbę
mieszkańców sołectwa.

2. Punkt I, Tabela I:
A. „PRZEDSIĘWZIĘCIA MATERIALNE” – należy wymienić wszystkie
przedsięwzięcia materialne/inwestycyjne, takie jak: budowa, remont lub
adaptacja budynku, budowa placu zabaw, placu spotkań, ścieżki rowerowej,
pieszej, zakup sprzętu, wyposażenia, itp.,
B. „PRZEDSIĘWZIĘCIA NIEMATERIALNE” – należy wymienić wszystkie
przedsięwzięcia niematerialne/nietrwałe, takie jak: organizacja festynu,
dożynek, kiermaszu, wycieczki, zbiórki, itp.,
a) kolumna 1 – należy wpisać kolejny nr przedsięwzięcia.
b) kolumna 2 – „Przedsięwzięcia” – należy wpisać nazwy wszystkich przedsięwzięć
realizowane w sołectwie w roku 2007, których charakter lub cel pokrywają się z
założeniami „Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim”, z wyłączeniem
projektów gminnych oraz współfinansowanych w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego.
Nie należy wymieniać szczegółowych zadań tylko całe projekty, chyba że
przedsięwzięcie realizowane było w kilku etapach.

c) kolumna 3, 4 i 5 – „WKŁAD FINANSOWY SOŁECTWA” – należy wymienić
wszystkie środki finansowe, które zostały wykorzystane w trakcie realizacji
przedsięwzięcia, a które zostały pozyskane przez sołectwo, w tym:
• „a. WYPRACOWANE” – należy podać kwotę wydatkowaną ze
środków własnych sołectwa (zarobionych na kiermaszach, zbiórkach,
itp.) w zaokrągleniu do pełnych złotych,
• „b. OD SPONSORÓW” – należy podać kwotę uzyskaną od
sponsorów w zaokrągleniu do pełnych złotych,
• „c. ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH” – należy podać kwotę uzyskaną
ze źródeł zewnętrznych takich jak fundacje, dotacje, Fundusz
Wspierania Wsi, itp., (za wyjątkiem środków w budżetu gminy), w
zaokrągleniu do pełnych złotych,
d) kolumna 6 – należy podać sumę kwot z pozycji w kolumnach 3, 4 i 5
e) kolumna 7, 8 i 9 – „ WKŁAD NIEFINANSOWY SOŁECTWA” – należy
wymienić wszystkie środki niefinansowe, które zostały wykorzystane w trakcie
realizacji przedsięwzięcia, w tym:
• „a. PRACA MIESZKAŃCÓW W ZŁ” – należy podać iloczyn ilości osób
przez ilość godzin przepracowanych na rzecz przedsięwzięcia oraz
stawkę roboczogodziny. Dla sprawozdań za rok 2007 przyjęto stawkę
maksymalną roboczogodziny osobowej:
- roboczogodzina pracownika
- 12 zł
•
„b. PRACA SPRZĘTU W ZŁ” - należy podać iloczyn ilości godzin
przez stawkę roboczogodziny. Dla sprawozdań za rok 2007 przyjęto
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f)
g)
h)

i)

uśrednioną stawkę roboczogodziny sprzętu (dotyczy to sprzętu
ciężkiego, takiego jak koparki, buldożery, samochody, ciągniki):
- roboczogodzina sprzętu
- 50 zł
• „c. MATERIAŁY” – należy podać wartość materiałów, wykorzystanych
przy realizacji przedsięwzięcia (wycena wykorzystanych materiałów)
kolumna 10 - należy podać sumę kwot z pozycji w kolumnach 7, 8 i 9
kolumna 11 – należy podać sumę kwot z kolumny 6 i 10
kolumna 12 – „WKŁAD FINANSOWY GMINY” – należy podać wysokość
środków z budżetu gminy, które zostały wykorzystane na realizację
przedsięwzięcia (odpis sołecki oraz inne środki przekazane przez gminę na
rzecz realizacji projektu),
kolumna 13 – należy podać całkowitą wartość przedsięwzięcia, stanowiącą
sumę kolumny 11 i 12 danego projektu,

3. Punkt II, Tabela II: „ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ,
PROJEKTÓW”
a) kolumna 1 - „NUMERACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA” – należy podać kolejny nr
przedsięwzięcia zgodnie z numeracją z tabeli I
b) kolumna 2 – „PEŁNA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA, PROJEKTU” – należy
wymienić wszystkie przedsięwzięcia realizowane w roku 2007 w kolejności ich
podejmowania,
c) kolumna 3 – „NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA” – należy wstawić „X”
przy nazwie maksymalnie 3 najważniejszych dla sołectwa projektów,
d) kolumna 4 – „MATERIALNE” – jeżeli przedsięwzięcie miało charakter
inwestycyjny należy wstawić „X” w odpowiedniej kolumnie:
• kolumna 4a – „KONTYNUOWANE” – jeżeli realizacja przedsięwzięcia
rozpoczęła się przed rokiem 2007,
• kolumna 4b – „ROZPOCZĘTE” - jeżeli realizacja przedsięwzięcia
rozpoczęła się w roku 2007,
e) kolumna 5 – „NIEMATERIALNE” – jeżeli przedsięwzięcie miało charakter
nietrwały należy wstawić „X” w odpowiedniej kolumnie:
• kolumna 5a – „CYKLICZNE”
– jeżeli przedsięwzięcie realizowane
było kolejny raz, lub istnieje plan powtarzania go w latach następnych,
• kolumna 5b – „JEDNORAZOWE”
–
jeżeli
przedsięwzięcie
zrealizowane zostało pierwszy raz i nie ma planów kontynuowanie go
w latach następnych,
4. Punkt III:
A) Podpunkt 1: „ZAKRES DZIAŁAŃ SOŁECTWA w 2007 ROKU” – należy wstawić „X”
obok poziomu , na jakim ocenia się zakres działań sołectwa w danym roku,

B) Podpunkt 2: „WZGLĘDEM ROKU 2006” – należy wstawić „X” obok
właściwego,
5. Punkt IV:
A) Podpunkt 1: „WSPARCIE PRZEZ GMINĘ” – należy wstawić „X” obok poziomu,
na jakim ocenia się wsparcie przez gminę w danym roku,

B) Podpunkt 2: „W STOSUNKU DO ROKU 2006” - należy wstawić „X” obok
właściwego,
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6. Punkt V: „WSKAŻ ROK, W KTÓRYM ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ ODNOWY WSI
BYŁ NAJWIĘKSZY” – należy zakreślić rok, w którym zakres przedsięwzięć lub
dokonany postęp był największy (należy porównać ze sprawozdaniem za rok
poprzedni lub/oraz lata poprzedzające)

7. Punkt VI: „WSKAŻ ROK, W KTÓRYM ZAKRES WSPARCIA ZE STRONY GMINY
BYŁ NAJWIĘKSZY” – należy zakreślić rok, w którym zakres wsparcia ze strony
gminy był największy (należy porównać ze sprawozdaniem za rok poprzedni lub/oraz
lata poprzedzające)

8. Punkt VII: „WIEŚ NALEŻY DO MIEJSCOWOŚCI O AKTYWNOŚCI” – należy wstawić
„X” obok charakterystyki aktywności wsi,

9. Punkt VIII: „WIEŚ ROZWIJA SIĘ” – należy wstawić „X” obok właściwego,
10. Punkt IX: „DOTYCHCZASOWE NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE”
a) „MATERIALNE” – należy wpisać nazwę JEDNEGO najważniejszego przedsięwzięcia
inwestycyjnego realizowanego w sołectwie,
b) „NIEMATERIALNE” - należy wpisać nazwę JEDNEGO
przedsięwzięcia nietrwałego realizowanego w sołectwie,

najważniejszego

11. Punkt X: „ŁĄCZNA SZACUNKOWA WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ ODNOWY
WSI” – należy podać wartość wszystkich projektów realizowanych w sołectwie
od daty przystąpienia do Programu Odnowy Wsi,
12. „W TYM WKŁAD SOŁECTWA” – należy podać wartość wkładu (finansowego i
niefinansowego) sołectwa w realizację wszystkich projektów,
13. Punkt XI: „GŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIE CYKLICZNE” – należy podać
nazwę, termin oraz określić charakter (poprzez wstawienie „X” obok
właściwego) JEDNEGO najważniejszego projektu cyklicznego realizowanego
przez sołectwo,
14. Punkt XII: „ODNOWĄ WSI KIERUJE” - należy wstawić „X” obok właściwego,
15. Punkt XIII: „GRUPA ODNOWY WSI LUB STOWARZYSZENIE LICZY” –
należy podkreślić 1, 2 lub oba a następnie podać liczbę osób, oraz wstawić
„X” obok właściwego: a. zmniejszyła się, b. zwiększyła się lub c. była bez
zmian,
16. Punkt XIV: „KONTAKTOWY ADRES E-MAIL” – należy wpisać adres e-mail,
pod który będzie kierowana korespondencja związana z Programem Odnowy
Wsi,
17. Punkt XV: „STRONA WWW SOŁECTWA: - należy wpisać adres www, jeżeli
sołectwo posiada takowy,
18. Sprawozdanie należy podpisać, wpisać datę jego sporządzenia oraz uzyskać
potwierdzenie gminnego koordynatora Programu Odnowy Wsi.
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Przykładowe sprawozdanie sołeckie za 2007 rok:
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ODNOWY WSI W ROKU 2007

3

4

5

6

7

7+8+9Razem

c. Materiały

w zł *a. Praca mieszkańców

W zł *Praca sprzętu b.

II.2 Wkład niefinansowy sołectwa
szacowana wartość:

3+4+5Razem

2

(spoza budżetu gminy)c. Ze źródeł zewnętrznych

1

b. Od sponsorów

( nazwa przedsięwzięcia w skrócie lub
pierwsze wyrazy)
Uwaga: pominąć przedsięwzięcia gminne,
w tym w ramach SPO, które zaistniałyby
bez względu na program odnowy wsi

a. Wypracowane

Nr przedsięwzięcia

Gmina
Korabów
Sołectwo
Raków
Liczba mieszkańców
384
I. Wartość przedsięwzięć / projektów w zł:
II. 1. Wkład finansowy sołectwa
środki:
Przedsięwzięcia

Razem
wkład
sołectwa

Wkład
finansowy
gminy

6+10

(ogół środków,
których
źródłem był
budżet gminy)

Łączna
wartość
przedsięwzięcia
11+12

8

9

10

11

12

13

A. Przedsięwzięcia materialne
1.

21 000

-

-

21 000

3 912

250

3 000

7 162

28 162

3 500

31 662

-

-

-

-

672

-

-

672

672

1 050

1 722

21 000

-

-

21 000

4 584

250

3 000

7 834

28 834

4 550

33 384

500

-

-

1 800

2 300

-

2 300

Remont świetlicy wiejskiej
2.
Nasadzenie drzew i krzewów przy ścieżce
rowerowej

Razem A - przedsięwzięcia materialne

B. Przedsięwzięcia niematerialne
3.

-

500

1 800

-

Organizacja Festynu Wiejskiego

5

4.

-

-

-

-

864

-

-

864

864

-

864

300

-

-

300

960

-

-

960

1 260

-

1 260

800

-

-

800

3 624

-

-

3 624

4 424

-

4 424

21 800

-

-

21 800

8 208

250

3 000

11 458

33 258

4 550

37 808

Udział w Wojewódzkim Konkursie Piękna Wieś
Opolska 2007
5.
Organizacja zabawy Mikołajkowej

Razem B - przedsięwzięcia niematerialne
Razem A + B

Gdy liczba przedsięwzięć materialnych lub niematerialnych przekracza 6 należy zmodyfikować formularz lub użyć drugiego egzemplarza i na nim dokonać podsumowania „Razem A +B”
* praca ludzi – 12 zł/h, praca sprzętu – 50 zł/h

II. Zestawienie wykonanych przedsięwzięć, projektów:
Gdy dotyczy wstaw „X” w kolumnę 4a lub 4b oraz „X” w kolumnę 5a lub 5b; w kolumnie 3 wskaż znakiem „X” maksymalnie 3 najważniejsze projekty
Numeracj
a
przedsięwzięć
jak w tab.I

Pełna nazwa przedsięwzięcia, projektu
w kolejności realizacji

1

1.

2
Remont świetlicy wiejskiej

Projekty
najważniejsze

Materialne

Niematerialne

Kontynuowane

Rozpoczęte w
roku 2007

Cykliczne

Jednorazowe

3

4a

4b

5a

5b

x

x

3.

x
Organizacja Festynu Wiejskiego

4.

x

x

Udział w Wojewódzkim Konkursie Piękna Wieś Opolska 2007

2.

x

x

Nasadzenie drzew i krzewów przy ścieżce rowerowej

5.

x
Organizacja zabawy Mikołajkowej

6

Razem:
Należy podsumować i podać liczbę wskazań „X” w każdej z kolumn

3

1

1

1

2

Gdy liczba przedsięwzięć przekracza 12 należy zmodyfikować formularz lub użyć drugiego egzemplarza i na nim dokonać podsumowania „Razem”
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III.1 Zakres działań sołectwa w 2007 był (obok właściwego wstaw „X”):
1
Brak działań
2
Mały
3
Średni
4
Duży
X
5
Bardzo duży
III.2
1
2
3

Względem roku 2006 zakres działań sołectwa (obok właściwego wstaw „X”):
Zmniejszył się
Był podobny
X
Zwiększył się

IV.1
1
2
3
4
5

Wsparcie przez gminę w roku 2007 było (obok właściwego wstaw „X”):
Brak wsparcia
Małe
Średnie
X
Duże
Bardzo duże

IV.2
1
2
3

W stosunku do roku 2006 wsparcie przez gminę (obok właściwego wstaw „X”):
Zmniejszyło się
Było podobny
X
Zwiększyło się

V. Wskaż rok, w którym zakres przedsięwzięć odnowy wsi (dokonany postęp) był
największy (zakreśl właściwe):
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
VI. Wskaż rok, w którym zakres wsparcia ze strony gminy był największy (zakreśl
właściwe) :
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
VII. Wieś należy do miejscowości o aktywności (obok właściwego wstaw X):
1
wywołanej programem odnowy wsi
X
2
tradycyjnej, zaistniałej przed wstąpieniem do programu
odnowy wsi
VIII. Wieś rozwija się (obok właściwego wstaw X):
1
głównie dzięki inicjatywom mieszkańców w ramach
odnowy wsi
2
głównie dzięki inicjatywie gminy i projektom
realizowanym przez gminę
3
w podobnej proporcji dzięki obu ww czynnikom

X

IX. Dotychczasowe najważniejsze osiągnięcie (w całym okresie udziału w programie):
a) materialne
Budowa kaplicy pogrzebowej
b) niematerialne
Organizacja Dożynek Gminnych
X. Łączna szacowana wartość materialnych przedsięwzięć odnowy wsi od daty
przystąpienia do programu 76 687 zł, w tym wkład sołectwa 41 478 zł
XI. Główne przedsięwzięcie cyklicznie organizowane przez sołectwo:
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Nazwa: Festyn Wiejski
b) Termin: Marzec
c) Charakter (obok właściwego wstaw „X”):
1
lokalny (sołectwo, klika sołectw, gmina)
2
powiatowy
3
regionalny
4
krajowy
5
międzynarodowy
XII. Odnową wsi kieruje (obok właściwego wstaw „X”):
1
sołtys – jednoosobowo
2
lider (nie sołtys) – jednoosobowo
3
grupa odnowy w składzie zbliżonym do rady sołeckiej
4
grupa odnowy w składzie szerszym niż rada sołecka
5
grupa odnowy jako koalicja przedstawicieli organizacji i
instytucji

X

X

XIII. Grupa odnowy wsi lub stowarzyszenie (podkreśl właściwe) liczy 24 członków
i w roku 2007 (obok właściwego wstaw „X”):
1
Zmniejszyła się
2
Była bez zmian
X
3
Zwiększyła się
XIV. Kontaktowy adres e - mail w sołectwie: rakow@interia.pl
XV. Strona www sołectwa: www.korabow.gmina.pl

Sporządził:

.......................................
Podpis lidera

Za zgodność danych

.........................................
Podpis koordynatora

Data: 29.01.2008r.

Sporządziła:
Iwona Skórzewska
07.01.2008
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