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7+8+9Razem

c. Materiały

Praca sprzętub.

w zł / h *a. Praca mieszkańców

3+4+5Razem

(spoza budżetu c. Ze źródeł
gminy)
zewnętrznych

b. Od sponsorów

Uwaga: pominąć przedsięwzięcia
gminne, w tym w ramach SPO, które
zaistniałyby bez względu na program
odnowy wsi

a. Wypracowane

Nr przedsięwzięcia

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ODNOWY WSI W SOŁECTWIE ................................... W GMINIE...........................................W ROKU 2006
I. Wartość przedsięwzięć / projektów w zł:
II. 1. Wkład finansowy sołectwa
II.2 Wkład niefinansowy sołectwa
środki:
szacowana wartość:
Razem
Wkład
Przedsięwzięcia
wkład
finansowy
( nazwa przedsięwzięcia w skrócie lub
pierwsze wyrazy)
sołectwa
gminy

8

A. Przedsięwzięcia materialne
1.

Razem A - przedsięwzięcia materialne
B. Przedsięwzięcia niematerialne

9

10

6+10

(ogół środków,
których
źródłem był
budżet gminy)

11

12

Łączna
wartość
przedsięwzięcia
11+12

13*

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”
* należy podać stawkę roboczogodziny

II. Zestawienie wykonanych przedsięwzięć, projektów:
Gdy dotyczy wstaw „X” w kolumnę 4 lub 5 oraz „X” w kolumnę 6 lub 7a/7b; w kolumnie 3 wskaż znakiem „X” maksymalnie 5 najważniejszych projektów
Numeracja
przedsięwzięć
jak w tab.I
1

Pełna nazwa przedsięwzięcia, projektu
w kolejności znaczenia, w kolejności realizacji (niepotrzebne
skreślić)
2

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

Niematerialne
Projekty
Kontynuowane
najważniejsze
3

4

Rozpoczęte
w roku 2006

Materialne

5

6

cykliczne
jednorazowe
7a

7b

•

Gdy liczba przedsięwzięć przekracza 12 należy zmodyfikować formularz lub użyć drugiego egzemplarza i na nim dokonać podsumowania „Razem”

III.1 Zakres działań sołectwa w 2006 był (obok właściwego wstaw „X”):
a) Brak działań
b) Mały
c) Średni

d) Duży

III.2 Względem roku 2005 zakres działań sołectwa (zakreśl właściwe): a) Zmniejszył się
IV.1 Wsparcie przez gminę w roku 2006 było (obok właściwego wstaw „X”):
a) Brak wsparcia
b) Małe
c) Średnie

e) Bardzo duży
b) Był podobny

c) Zwiększył się

d) Duże

IV.2 W stosunku do roku 2005 wsparcie przez gminę (zakreśl właściwe) : a) Zmniejszyło się

e) Bardzo duże
b) Było podobne

c) 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
VI. Wskaż rok, w którym zakres wsparcia ze strony gminy był największy (zakreśl właściwe) :
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
VII. Wieś należy do miejscowości o aktywności (obok właściwego wstaw X):
1. wywołanej programem odnowy wsi
2. tradycyjnej, zaistniałej przed wstąpieniem do programu odnowy wsi
VIII. Wieś rozwija się:
2. głównie dzięki inicjatywie gminy i projektom realizowanym przez gminę
1. głównie dzięki inicjatywom mieszkańców w ramach odnowy wsi
3. w podobnej proporcji dzięki obu ww czynnikom
IX.
Dotychczasowe najważniejsze osiągnięcie (w całym okresie udziału w programie):
1. Materialne
2. Niematerialne
X. Łączna szacowana wartość materialnych przedsięwzięć odnowy wsi od daty przystąpienia do programu .......................................zł,
w tym wkład sołectwa...........................zł
XI. Główne przedsięwzięcie cyklicznie organizowane przez sołectwo a) Nazwa..............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) Termin................................................ c) Charakter : lokalny (sołectwo, klika sołectw, gmina) powiatowy regionalny krajowy międzynarodowy
IX. Odnową wsi kieruje (jedno zaznacz X):
a) sołtys jednoosobowo

b) lider (nie sołtys)
-jednoosobowo

c) grupa odnowy
w składzie zbliżonym do
rady sołeckiej

d) grupa odnowy
e) grupa odnowy jako
w składzie szerszym koalicja przedstawicieli
niż rada sołecka
organizacji i instytucji

XII. Grupa odnowy wsi lub stowarzyszenie (podkreśl właściwe) liczy ..............członków i w roku 2006 (zakreśl właściwe):

f)
stowarzyszenie

a) zmniejszyła się b) zwiększyła się c) była bez zmian
XIII. Kontaktowy adres e - mail w sołectwie: ............................................ XIV. Strona www sołectwa: ..........................................................................
Sporządził:

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

Za zgodność danych

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

Data:................................

