Sprawozdanie gminy .................... z przebiegu odnowy wsi w roku 2007
(w przypadku większej liczby sołectw niż 11 w kolejnym formularzu wypełnić wyłącznie punkty A i B)

Łączna liczba sołectw w gminie .................., z tego w programie ....................., w tym ............... włączonych w roku 2007
Liczba ludności wiejskiej gminy: ..........................., w tym liczba mieszkańców sołectw uczestniczących w programie ........................, co stanowi ............,.......%
ludności wiejskiej
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B. Zestawienie wykonanych przedsięwzięć, projektów w sołectwach (na postawie sprawozdań sołeckich).
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Liczba projektów w sołectwie
L.p.

Nazwa sołectwa
Materialne
Kontynuowan Rozpoczęte w
e
roku 2007
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Razem:
Gdy liczba sołectw przekracza 11 należy zmodyfikować formularz lub użyć drugiego egzemplarza i na nim dokonać podsumowania „Razem”

2

CZĘŚĆ 2. OCENA JAKOŚCIOWA
C. Ocena działania sołectw i wsparcia ze strony gminy: (wstaw X gdzie właściwe)
Sołectwo

Względem roku 2007
Wsparcie ze strony gminy
Zakres działań sołectwa
Zmniejszyło
się

Było
podobne

Zwiększyło
się

Zmniejszył
się

Był
podobny

Zwiększył
się

Razem ilość
wskazań w wierszu
Gdy liczba sołectw przekracza 15 należy zmodyfikować formularz lub użyć drugiego egzemplarza i na nim dokonać
podsumowania „Razem ilość wskazań w wierszu

D. Łączna kwota na przedsięwzięcia odnowy wsi udostępniona sołectwom w roku 2007 (pominąć
przedsięwzięcia gminne, które zaistniałyby bez względu na program odnowy wsi): ......................................zł,
co w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych sołectw stanowi .................................. zł
Kwota ta stanowiła .......................,....... % środków przekazanych na działania ogółu sołectw w gminie.

CZEŚĆ 3

OBOWIAZUJĄCY w roku 2007 SYSTEM WSPARCIA SOŁECTW

E. Gmina (wstaw „X” obok właściwego):
1
dysponowała systemem wsparcia
2
nie dysponowała systemem wsparcia
E.1
1
2
3

System wsparcia jest ustanowiony (wstaw „X” obok właściwego):

uchwałą rady gminy
zarządzeniem wójta/burmistrza
nie jest sformalizowany

E.2 Wsparcie otrzymują (wstaw „X”
obok właściwego; gdy wszystkie sołectwa

w gminie są w programie należy zakreślić a):
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Wszystkie sołectwa
Wyłącznie sołectwa uczestniczące w programie
F.1 Podstawowe elementy systemu wsparcia
Wszystkie sołectwa i dodatkowo sołectwa uczestniczące
(wstaw X gdzie dotyczy):
w programie
A. Wysokość środków B. Wysokość środków
Sposób udostępnienia sołectwom środków

nie jest wprost
związana z liczbą
mieszkańców,
podatkami, itp.

1

I

II

jest związana z liczbą
mieszkańców,
podatkami, itp. i ma
postać tzw. odpisu
sołeckiego
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3

kwoty przyznane poszczególnym sołectwom
na przedsięwzięcia z góry określone i
zwymiarowane (zgłoszone wnioskiem
sołectwa do budżetu)
kwoty przyznane sołectwom do
samodzielnego rozdysponowania
(przedsięwzięcia nie są z góry określone)

Dla powyżej wskazanej opcji sprecyzuj zasady przydziału środków dla poszczególnych sołectw:

F.2 Dodatkowe elementy systemu wsparcia (w kolumnę 3 wstaw X gdzie dotyczy):
1
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III
IV

środki dysponowane w ramach konkursu grantów
dodatkowe środki na przedsięwzięcia wybrane przez gminę lub niemożliwe do
sfinansowania w sposób, o którym mówią punkty a – b
środki ze sprzedaży mienia komunalnego
pożytki finansowe z zarządzania mieniem,
jakim?..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
inne niż III – VI ,np. konkursy
(jakie): ..........................................................................................................................................
........... .........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
............
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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VII
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Sprecyzuj zasady przydziału środków dla poszczególnych sołectw wg powyżej wskazanych opcji:

G. Mienie i zadania
zarządzają mieniem
(wstaw TAK lub NIE)
Sołectwa
Stowarzyszenia odnowy / rozwoju wsi

mają powierzone zadania
(wstaw TAK lub NIE)
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Sprecyzuj zasady przekazania mienia i powierzenia zadań wg powyżej wskazanych opcji:

H. Ocena przebiegu odnowy wsi, efektywności systemu wsparcia:
Gdzie dotyczy, w rubryki 1-3 wpisz jak często - raz na: miesiąc, kwartał, pół roku, rok, kadencję
Forma
Oceniający
Stosowane mierniki
oceny efektywności
wójt,
komisja rady rada gminy
systemu wsparcia
burmistrz
1
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Relacja ustna
Sprawozdanie pisemne
Inne, jakie..........................
............................................
CZĘŚĆ 4
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
Podanie danych w tej części nie jest obligatoryjne, aczkolwiek istotne pod względem oceny funkcjonowania
i oddziaływania programu w skali województwa.
I. Łączne nakłady majątkowe zrealizowane w roku 2007 na terenie wiejskim gminy ............................ zł,
w tym w sołectwach uczestniczących w programie ................................zł
Uwagi:

Sporządził: ................................................................... data .......................................
Podpis koordynatora

.................................................
Podpis burmistrza / wójta
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