
 

ZARZĄDZENIE NR 61/2021 
WÓJTA GMINY DASZYNA 

z dnia 5 października 2021 r. 

 
w sprawie powołania Komisji do Oceny Wniosków sołectw o przyznanie środków                         

z funduszu sołeckiego na 2022 rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2  pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2021  r. 1372) oraz art. 2 ust. 6, art. 5 ust. 1-5 i art.7 ust. ustawy  z dnia                          

21 lutego 2014 roku  o funduszu sołeckim (Dz. U. z  2014r. poz. 301)  zarządzam, co następuje: 

  

§ 1. 1. Powołuję Komisję Oceny Wniosków do oceny wniosków w sprawie przeznaczenia 

środków funduszu sołeckiego, zwaną dalej "Komisją" w następującym składzie: 

 1)    Jolanta Kubiak                     – Członek Komisji.               

 2)    Mateusz Wojciechowski   –  Członek komisji, 

 3)     Marcin Ludwiczak              –  Członek Komisji , 

  

§ 2.1. Komisja dokonuje oceny wniosków w sprawie przeznaczenia środków z funduszu 

sołeckiego pod katem zgodności  z przepisami określonymi w art. 5 ust. 2-4 i art.7 ust. 1                

ust.1 ustawy o funduszu sołeckim oraz sporządzenie protokołu  z przeprowadzenia oceny 

zgodnie   z art. 5 ust. 5 cytowanej ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.            

           

 § 3. Komisja: 

1)    w przypadku stwierdzenia braków lub uchybień wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia 

lub poprawienia wskazanych kwestii, w terminie 3 dni od dnia dostarczenia wezwania, 

2)    przedstawia protokół z przeprowadzenia oceny wraz z wnioskiem  sołectwa, Wójtowi 

Gminy Daszyna w dniu zakończenia pracy Komisji.                                                  

3) Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu swoich zadań.      

   

§ 4. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Komisji.     

  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                                 
                    do Zarządzenia Nr 61/2021
        Wójta Gminy Daszyna                                                            
                        z dn. 5 października 2021 

PROTOKÓŁ KOMISJIU OCENY WNIOSKÓW Z PRZEPROWADZENIA OCENY WNIOSKÓW SOŁECTWA                            
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

W dniu ……………………………………. w Urzędzie Gminy Daszyna Komisja Oceny Wniosków w składzie 

1. ………………………………………….. - członek                            
2. ………………………………………….. - członek                         
3. ………………………………………….. – członek                           
         

Rozpatrzyła wniosek sołectwa …………………………………………………………… w sprawie:                      -

  przyznania środków funduszu sołeckiego na rok……………………………….                                 

- zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok………………  

Ocena wniosku  sołectwa w zakresie spełnienia wymogów formalnych i majątkowych: 

Kryteria oceny TAK NIE 
Czy wniosek złożony został w wymaganym terminie?   
Czy wniosek został podpisany przez osoby uprawnione?   
Czy do wniosku dołączono wymagane załączniki tj.;   
- protokół z zebrania wiejskiego   
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku   
- listę obecności zebrania wiejskiego   
Czy zadania wskazane we wniosku:   
- są zadaniami własnymi gminy?   
- wpisują się bezpośrednio w Strategię Rozwoju Gminy    
- służą poprawie warunków życia mieszkańców   
- uzasadniono realizacje wskazanego przedsięwzięcia   

- przyznania środków funduszu sołeckiego na rok……………………………                                              

- zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok…………… 

należy przyjąć/odrzucić*
) 

                                                                                                                                         Podpisy członków komisji
:  

 
            

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

             

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

             

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

Akceptacja Wójta:                                  

Wyrażam/nie wyrażam*
)
 zgodę/y na:                                                  

- uwzględnienie zadań wskazanych we wniosku sołectwa ………………………w projekcie budżetu na rok……………..                    

- zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 

sołectwa…………………….. na rok……………………….         

         Podpis Wójta Gminy Daszyna 

             

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

  *
)
 niepotrzebne skreślić                                 


