
ZARZĄDZENIE NR 103.304.2016
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2017 r. oraz sposobu wnioskowania 
przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U  z 2016 r. 
poz.446) w związku z art. 3 ust. 2 i art. 5 ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 poz. 
301 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr 29.LII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie 
funduszu sołeckiego- zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość środków funduszu sołeckiego na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się wzór Uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie wniosku o przyznanie środków na realizację 
przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustala się wzór protokołu z Zebrania Wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków na 
realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Ustala się wzór wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do wykonania w ramach funduszu 
sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Ustala się wzór Uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie wniosku o zmianę przeznaczenia przyznanych 
środków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć, zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Ustala się wzór protokołu z Zebrania Wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przeznaczenia 
przyznanych środków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie   z załącznikiem nr 7 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wraz z załącznikami podlega przekazaniu Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli w 
terminie do 31 lipca 2016 r.

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Wiązowna

Janusz Budny
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Załącznik Nr 1

Lp. Jednostki pomocnicze 

Liczba 

mieszkańców na 

30.06.2016 r.

Kwota środków  funduszu 

sołeckiego /w zł/

1 Bolesławów 77 10 736,94

2 Boryszew 188 15 039,46

3 Czarnówka 257 17 714,01

4 Duchnów 645 32 753,47

5 Dziechcieniec 443 24 923,64

6 Osiedle Emów 345 21 125,02

7 Glinianka I 810 38 761,50

8 Glinianka II 179 14 690,61

9 Góraszka 457 25 466,31

10 Izabela 295 19 186,94

11 Kąck 282 18 683,04

12 Kopki 167 14 225,47

13 Kruszówiec 75 10 659,41

14 Lipowo 320 20 155,98

15 Majdan 791 38 412,65

16 Malcanów 406 23 489,47

17 Michałówek 136 13 023,86

18 Pęclin 421 24 070,89

19 Poręby 80 10 853,22

20 Osiedle Radiówek 242 17 132,58

21 Osiedle Rudka 59 10 039,23

22 Rzakta 468 25 892,68

23 Stefanówka 251 17 481,44

24 Wiązowna Kościelna 1 235 38 761,50

25 Wiązowna Gminna 822 38 761,50

26 Osiedle Parkowe 174 14 496,80

27 Wola Ducka 441 24 846,12

28 Wola Karczewska 312 19 845,89

29 Zakręt 1 136 38 761,50

30 Żanęcin 318 20 078,46

11 832 660 069,59RAZEM

INFORMACJA  O  WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

NA 2017 ROK DLA POSZCZEGÓLNYCH  JEDNOSTEK 

POMOCNICZYCH W GMINIE WIĄZOWNA

do Zarządzenia Nr 103.304.2016

Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 lipca 2016 r.
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                                                                                                                                                                                           Załącznik nr 2                                                                                                                                    

                                                               do Zarządzenia nr  103.304.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 lipca 2016r. 

 

Wiązowna, dnia……………… 

Pan Janusz Budny 

Wójt Gminy Wiązowna 

Ul. Lubelska 59 

05-462 Wiązowna 

 

WNIOSEK 

o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na realizację 

przedsięwzięć na ……… r. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim                                 

/Dz. U. 2014 poz. 301 z późn. zm./, oraz uchwały nr…………………….….zebrania wiejskiego 

….....……………………………… z dnia ………………r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie 

budżetu realizacji następujących przedsięwzięć
1
: 

L.p. 
Przedsięwzięcia do 

wykonania w ramach 

funduszu sołeckiego 

Całkowity 

koszt 

(brutto) 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

z funduszu 

sołeckiego 

koszty 

składowe 

przedsięwzięcia 

Udział 

własny, w 

tym praca 

społeczna 

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

    

Razem: 

                                        

2 

 

  

 

Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań wyniosą-………………………......zł
2 

1. Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego przedsięwzięcia, jednak łączny ich koszt musi mieścić się w kwocie funduszu. 

Przedsięwzięcia muszą być zgodne z zadaniami własnymi gminy, Strategią rozwoju gminy oraz służyć poprawie życia 

mieszkańców. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r sołectwa mogą realizować wspólnie 

przedsięwzięcia, a każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek. 

2. Łącznie nie więcej niż kwota przyznania na dany rok. 
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Uzasadnienie przyjęcia realizacji poszczególnych  przedsięwzięć: 

1. …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

n-1  

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

n    

……………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…….........

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu 

...………………………………………………….. 

 

 

 

 

                                                           Sołtys/Przewodniczący Zarządu Osiedla……………………………… 

 

 

 

Przewodniczący Zebrania…………………………………… 
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             Załącznik nr 3 

                                                             Do Zarządzenia nr 103.304.2016  Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12  lipca 2016r. 

 

Uchwała Nr………………………… 

Zebrania Wiejskiego ……………… 

z dnia………………………………. 

W sprawie wniosku o przyznanie środków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu 

sołeckiego na ……… r. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301                  

z późn. zm.)  

Zebranie Wiejskie …………………………………………………. uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się wniosek o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego, na realizację 

przedsięwzięć na ………… r. pod nazwą: 

1. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

Do uchwały dołącza się: 

1) Wniosek o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć 

na ………..r 

2) Protokół zebrania wiejskiego 

3) Lista obecności z zebrania wiejskiego 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi wsi/ Przewodniczącemu Zarządu Osiedla 

………………………………………. . 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

……………………………                                    ….…………………………….. 

 Przewodniczący Zebrania                                            Sołtys/Przewodniczący Zarządu Osiedla 
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Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 103.304.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 lipca 2016r.

PROTOKÓŁ

z Zebrania Wiejskiego  ………………………..

przeprowadzonego w dniu………………………… w …...................................................
          (miejsce przeprowadzenia zebrania)

W sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu 
sołeckiego na …....... r.

1. Zebranie ogłoszono zgodnie ze Statutem jednostki pomocniczej na ………… dni przed terminem

2. Zebranie rozpoczęło się o godzinie………………….. i trwało do godziny…………………………..

3. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - ………………………….. osób 

uprawnionych do głosowania:

4. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

…...........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

5. Na przewodniczącego zebrania  wybrano:

………………………………………………………………………………………………………...................

              na protokolanta wybrano:

…………………………………………………………………………………………………………………...

6. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania 

uchwał.

7. Porządek zebrania:

1. Powitanie uczestników zebrania.

2. Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta.

3. Stwierdzenie ważności zebrania.

4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.

5. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

6. Zapoznanie uczestników  z projektem uchwały i wnioskiem.

7. Dyskusja.

Id: 770C13EF-2E19-4D5F-B906-57FAB284073E. Podpisany Strona 6



8. Głosowanie przedsięwzięć.

9. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków na realizację przedsięwzięć 

w ramach funduszu sołeckiego na …....... rok.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony liczbą głosów „za”…………..…, „przeciw” ………………………….. 

„wstrzymuję się” …………………………

8. Streszczenie przebiegu obrad:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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9. Wyniki głosowania przedsięwzięć:

a) Za przyjęciem przedsięwzięcia nr 1 o nazwie 

………………………………………………………………………….........................................

………………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………..............................................................................

oddano głosów „za”..…............... , „przeciw” ……............, „wstrzymujących się” ……………

b) Za przyjęciem przedsięwzięcia nr 2 o nazwie 

…………………………………………………………………………........................................

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………................................................................................

oddano głosów „za” ………….. , „przeciw” …………, „wstrzymujących się ” …………….....

10. Wyniki głosowania dot. Uchwały:

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków na realizację przedsięwzięć 

w ramach funduszu sołeckiego na …....... rok oddano głosów „za” ………………………………, 

„przeciw”……………………, „wstrzymujących się” ………………………………….

Uchwała została podjęta/nie podjęta

Załączniki:

- lista obecności mieszkańców 

Protokołował/a                                              Przewodniczący Zebrania

……………………………………..                            ….........................................................

Potwierdzam, że osoby biorące udział w głosowaniu są uprawnione do udziału w głosowaniu

………………………………………………………
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Załącznik nr 5 

                       Do Zarządzenia nr 103.304.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 lipca 2016r. 

 

Pan Janusz Budny 

Wójt Gminy Wiązowna 

WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ 

przewidzianych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego 

Na podstawie art. 7 w zw. z art. 5 ust. 2-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim       

(Dz. U. z 2014r. poz. 301 z późn. zm.) oraz uchwały nr….... zebrania wiejskiego 

sołectwa……………………………….. z dnia ……..…r. wnoszę o zmianę przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji w .…….r. w ramach funduszu sołeckiego przypadającego 

sołectwu…………………………………………….. 

Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego przeznaczeniem funduszu sołeckiego przed zmianą było 

(WPISAĆ TYLKO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIANE): 

1. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….- szacowany koszt około ……………….………..zł 

2. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………- szacowany koszt około……….……..………….zł 

3. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………- szacowany koszt około ………………..………..zł 

Zgodnie z nowo podjętą uchwałą przeznaczeniem funduszu sołeckiego po zmianach jest                

(WPISAĆ TYLKO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE): 

1. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….- szacowany koszt około ……………….………..zł 
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2. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………- szacowany koszt około……….……..………….zł 

3. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………- szacowany koszt około ………………..………..zł 

 

 

                                                                                                        

 Sołtys Sołectwa  

           ....…….……………. 

Załączniki: 

1. Uchwała zebrania wiejskiego z dnia………………….r. 

2. Protokół zebrania wiejskiego 

3. Lista obecności 
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                          Załącznik nr 6  

                                                               Do Zarządzenia nr 103.304.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 lipca 2016r.

      
                                                  Uchwała Nr………………………… 

Zebrania Wiejskiego ……………… 

                                                   z dnia……………………………… 

W sprawie wniosku o zmianę przeznaczenia przyznanych środków na realizację 

przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na ……… r. 

Na podstawie art. 7 w zw. z art. 5 ust. 2-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim                          

(Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.)  Zebranie Wiejskie …………………………..... uchwala,                 

co następuje: 

§ 1 

Uchwala się wniosek o zmianę przeznaczenia środków przyznanych w ramach funduszu 

sołeckiego, podjętych poprzednią uchwałą, na realizację przedsięwzięć na ……. r. pod nazwą: 

Przedsięwzięcia przed zmianą ( z których sołectwo rezygnuje- WPISAĆ TYLKO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  ZMIENIANE): 

1. …………………………………………………………………………………………………

………………………………………........................................................................................

....................................................................................................................................................  

2. ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

3. …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Przedsięwzięcia po  zmianie(WPISAĆ TYLKO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZMIENIONE): 

1. …………………………………………………………………………………………………

………………………………………........................................................................................

....................................................................................................................................................  

2. ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

3. …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi wsi/ Przewodniczącemu Zarządu Osiedla                                 

………………………………………. . 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 ……………………………………                 ………………………………….. 

                 Przewodniczący Zebrania                         Sołtys/Przewodniczący Zarządu Osiedla 
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Załącznik nr 7

do Zarządzenia nr 103.304.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 lipca 2016 r.

PROTOKÓŁ

z Zebrania Wiejskiego  ………………………..

przeprowadzonego w dniu………………………… w …...................................................
          (miejsce przeprowadzenia zebrania)

W sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przeznaczenia przyznanych środków na realizację 
przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na ….......r.

1. Zebranie ogłoszono zgodnie ze statutem jednostki pomocniczej na ………… dni przed terminem

2. Zebranie rozpoczęło się o godzinie…………….. i trwało do godziny……………….

3. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, według listy obecności - ………………  osób 
uprawnionych do głosowania:

4. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

…................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................  

5. Na przewodniczącego zebrania  wybrano:

……………………………………………………………………………………..

              na protokolanta wybrano:

…………………………………………………………………………………….

6. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania 
uchwał.

7. Porządek zebrania:

1. Powitanie uczestników zebrania.

2. Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta.

3. Stwierdzenie ważności zebrania.

4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.

5. Omówienie propozycji zmian zgłoszonych do realizacji przedsięwzięć ze środków funduszu 
sołeckiego.

6. Zapoznanie uczestników  z projektem uchwały i wnioskiem o zmianę.

7. Dyskusja.

8. Głosowanie uchwały zmieniającej.

9. Przyjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę przeznaczenia przyznanych środków na 
realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na ….... rok.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.
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Porządek obrad został zatwierdzony liczbą głosów „za”……………., „przeciw” ………………… 
„wstrzymuję się” ……………………

8. Streszczenie przebiegu obrad:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

9. Wyniki głosowania dot. Uchwały :

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku zmieniającego przeznaczenie środków na realizację 
przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na …........ rok oddano głosów „za”…………………, 
„przeciw”…………,  „wstrzymujących się”………………………………….

Uchwała została podjęta/nie podjęta

Załączniki:

- lista obecności mieszkańców 

Protokołował/a                                              Przewodniczący Zebrania

………………………………                                                                  ………………................

Potwierdzam, że osoby biorące udział w głosowaniu są uprawnione do udziału w głosowaniu

………………………………………………………
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