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Zgodnie z ustawą o samorządnie gminnym Wójt do 31 maja każdego roku
przedstawia Radzie Gminy raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego.
Jest to coroczne podsumowanie działalności Wójta/Burmistrza, każdej gminy
przedkładane radzie. Raport staje się przedmiotem debaty radnych, z możliwością
uczestniczenia w niej także mieszkańców. Na zakończenie debaty rada głosuje
nad udzieleniem organowi wykonawczemu wotum zaufania.
Z doświadczenia wiemy, że przygotowanie rzetelnego raportu jest procesem
bardzo czasochłonnym, wymaga zaangażowania wielu pracowników urzędu i
który może w praktyce stwarzać wiele problemów. Nadal brak jest uregulowań
prawnych dotyczących, m.in. struktury raportu czy szczegółowości danych, jakie
powinny zostać w nim zawarte.
Warto zatem już dziś zastanowić się jak powinny przebiegać pracę nad
opracowaniem dokumentu za 2020 rok i kto ma być za nie odpowiedzialny.

RAPORT KROK PO KROKU
OPRACUJ PLAN DZIAŁANIA
Do 31 maja zostało kilka miesięcy, ale proces zbierania i opracowania
danych zajmuje dużo czasu. Mając na uwadze doświadczenia
z przygotowaniem ubiegłorocznego
raportu warto już teraz
powierzyć to zadanie specjalistom. Pozwoli to na uniknięcie
skomplikowanej i czasochłonnej procedury opracowania raportu
przez pracowników.

ODDELEGUJ ZADANIE DO WANIR
Jeśli chcą Państwo mieć pewność przygotowania raportu
w sposób profesjonalny, terminowy i skuteczny, dzięki współpracy
z doświadczoną Instytucją, która wie, jak szybko i skutecznie
wykonać to zadanie zlećcie je Wielkopolskiej Akademii Nauki
i Rozwoju.
Działamy kompleksowo, zapewniamy profesjonale opracowanie
raportu pod kątem merytorycznym i graficznym:

•
•

zbierzemy dane analityczne i statystyczne
przeprowadzimy konsultacje z pracownikami odpowiedzialnymi
za poszczególne obszary działalności gminy

3

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE RAPORTU O STANIE GMINY

•

dokonamy
analizy
dokumentów
strategicznych
gminy,
w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał
rady gminy i budżetu obywatelskiego/funduszu sołeckiego

•
•

przygotujemy profesjonalny raport wraz z oprawą graficzną

•

przygotujemy prezentację dla Wójta/Burmistrza na sesję rady
gminy

przygotowujemy pozostałe niezbędne dokumenty, w tym:
zgłoszenie mieszkańca do debaty nad raportem, uchwały
o udzielenie wotum zaufania

POCHWAL SIĘ EFEKTEM
Raport powinien być wizytówką Samorządu, a jego graficzna strona
ma zachęcać do zapoznania się z jego treścią nie tylko radnych, ale
również mieszkańców i inwestorów. Profesjonalnie przygotowany
raport to przydatne narzędzie do promocji Samorządu.

WARUNKI WSPÓŁPRACY
Podejmując współpracę z naszą Instytucją zyskują Państwo doświadczonego
partnera, który umiejętnie potrafi łączyć bogatą wiedzę z doświadczeniem
praktycznym zdobytym przy realizacji wcześniejszych podobnych projektów dla
jednostek samorządu terytorialnego.

100%
ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

10+

DZIESIĄTKI
PREZENTACJI
RAPORTÓW
PODCZAS SESJI
GMINY

PRZYGOTOWANYCH
RAPORTÓW

KLIKNIJ

Dzięki nam uzyskacie profesjonalne wsparcie w toku przygotowywania raportu.
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Naszym najważniejszym celem jest doprowadzenie do otrzymania wotum
zaufania na podstawie całościowo przygotowanego raportu. Raport powinien
również mieć przełożenie na jakość planowania strategicznego i tym samym
sprzyjać tworzeniu realistycznych, pragmatycznych i konkretnych uchwał w
przyszłości.

Kompleksowe przygotowanie Raportu obejmujące oprawę graficzną oraz
przygotowanie prezentacji na sesję absolutoryjną to koszt 12.500,00 zł netto.

gwarancja jakości
merytorycznej

zaoszczędzony czas
pracowników

brak stresu
związanego z
przygotowaniem

DODATKOWO MOŻEMY:
•
•
•

zaprezentować raport podczas sesji rady
profesjonalnie oprawić i wydrukować określoną liczbę raportów
stworzyć broszurę dla mieszkańców

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju, od 16 lat
wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem.
Jesteśmy firmą, która współpracuje z ponad 700 jednostkami samorządu
terytorialnego na terenie całego kraju. Świadczymy kompleksowe usługi w
zakresie: pozyskiwania dotacji i realizacji projektów finansowanych ze środków
unijnych i krajowych, oraz tworzenia samorządowych dokumentów
strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych. Doradzamy oraz dostarczamy
kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność oraz efektywność instytucji
publicznych.
Naszą firmę tworzy zespół ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie w
pracy na rzecz administracji samorządowej.
Jesteśmy również Podmiotem Zewnętrznego Zapewnienia Jakości wybranym
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w obszarach administracja publiczna,
oświata i wychowanie, pomoc społeczna oraz gospodarka.
https://www.kwalifikacje.gov.pl/lista-pzzj
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ZAUFALI NAM
Święciechowa • Wąsosz • Żmigród • Szamocin • Jutrosin • Pieńsk • Kuślin • Miłoradz •
Czarnków • Bojadła • Załuski • Drezdenko • Koło • Nowy Tomyśl • Wronki • Przemęt •
Pępowo • Książ Wlkp. • Węgliniec • Swarzędz • Bierutów • Pruszków • Jastrowie •
Bytoń • Przygodzice • Pobiedziska • Sztum • Zgorzelec • Zawonia

LIDER W POZYSKIWANIU
DOTACJI DLA JST
wg czasopisma Fundusze Europejskie, wyróżnienie
specjalne za konsekwentne budowanie pozycji lidera
w pozyskiwaniu środków z Europejskiego Funduszy
Społecznego oraz pozyskanie największego wsparcia
dla JST za rok 2018.

65
Dokumentów Strategicznych

50

Specjalistów merytorycznych

700

Współpracujących JST w kraju

524 mln

Pozyskanych dotacji dla JST

W czerwcu 2020 roku otrzymaliśmy
prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu
Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za
całokształt działań na rzecz rozwoju
samorządów w Polsce.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

JAKUB MICHAŁOWSKI

IRMA KUZNETSOVA

Prezes Zarządu Wielkopolskiej
Akademii Nauki i Rozwoju

Dyrektor Działu
Strategii i Rozwoju Lokalnego

kom. 606 465 651
michalowski@wanir.edu.pl

kom. 786 212 828
irma@wanir.edu.pl

+41 61 6 221 221
info@wanir.edu.pl

www.wanir.edu.pl
facebook.pl/wielkopolskaakademia

ul. Grochowska 35
60-277 Poznań

