Zarządzenie nr 118/2016
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 31 sierpnia 2016 roku
w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków dotyczących przyznawania
środków z funduszu sołeckiego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1
1. Powołuję komisję do opiniowania wniosków składanych przez sołectwa dotyczących
przyznawania środków z funduszu sołeckiego, zwanej dalej Komisją, w składzie:
1) Aneta Olendrzyńska – Przewodniczący Komisji
2) Magdalena Kucińska – Zastępca Przewodniczącego
3) Ewa Kiszel - członek
4) Ewa Ściblak - członek
2. Komisja może działać w składzie osobowym nie mniejszym niż 3 osoby.
§2
Zobowiązuję Komisję do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków sołectwa w terminie 7
dni od daty ich wpływu do Urzędu Gminy w Wieliszewie, celem stwierdzenia czy są one
zgodne z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (D.Z. U. z 2014r. poz. 301).
§3
1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Komisja przekłada Wójtowi Gminy Wieliszew protokół wraz z wnioskiem sołectwa po
zakończeniu pracy Komisji.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się członkom komisji do opiniowania wniosków
składanych przez sołectwa dotyczących przyznawania środków z funduszu sołeckiego.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up. Wójta
Zastępca Wójta Gminy
Zenon Adam Popławski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 118/2016
Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 sierpnia 2016 r.

PROTOKÓŁ KOMISJI DO OPINIOWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRZYZNAWANIA
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W dniu ………………………………… w Urzędzie Gminy Wieliszew Komisja w składzie:
1) ………………………………………
2) ………………………………………
3) ………………………………………
4) ………………………………………
Rozpatrzyła wniosek sołectwa……………………………………………………….. w sprawie przeznaczenia
środków funduszu sołeckiego na rok………………………..
Ocena formalna wniosku:
Kryteria oceny
Czy wniosek został złożony w wymaganym terminie?
Czy wniosek został uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa,
rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa?
Czy wniosek został przyjęty zgodnie ze statutem sołectwa?
Czy wniosek został podpisany przez osoby uprawnione?
Czy do wniosku dołączono protokół z zebrania wiejskiego?
Czy do wniosku dołączono uchwałę w sprawie wniosku?
Czy do wniosku dołączono listę obecności zebrania wiejskiego?
Czy zostały oszacowane koszty przedsięwzięć?
Czy wskazane przedsięwzięcia przewidziane do realizacji mieszczą się w
kwocie środków przypadających na dane sołectwo?
Czy wniosek zawiera uzasadnienie realizacji przedsięwzięć?
Czy zadania wskazane we wniosku są zadaniami własnymi gminy?
Czy zadania wskazane we wniosku są zgodne ze strategią rozwoju gminy?
Czy zadania wskazane we wniosku służą poprawie warunków życia
mieszkańców?

TAK

NIE

Wniosek sołectwa o uwzględnienie przedsięwzięć w projekcie budżetu na rok ….......
zaopiniowano pozytywnie/ negatywnie*. *(niepotrzebne skreślić)
Data…………………..

Podpisy: 1………………………………………………..
2………………………………………………..
3………………………………………………..

Akceptacja Wójta Gminy
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na uwzględnienie przedsięwzięć wskazanych we
wniosku sołectwa w projekcie budżetu na rok……………………… *(niepotrzebne skreślić)
Data…………………….

Podpis…………………………………….
Z up. Wójta
Zastępca Wójta Gminy
Zenon Adam Popławski

