ZARZĄDZENIE Nr 35/2013
WÓJTA GMINY WIERZBICA
z dnia 5 lipca 2013r.

w sprawie: powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków sołectw dotyczących
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2013, poz.594 z późn. zm.), art.1 ust. 3 i 4, art. 4 ust.1-5 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.
o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz.420 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję Komisję do spraw rozpatrywania i opiniowania wniosków sołectw dotyczących przeznaczenia
środków funduszu sołeckiego w następującym składzie:
1) Szkopek Jolanta – Przewodniczący,
2) Kruszewski Marian – Z-ca Przewodniczącego,
3) Kępa Katarzyna – członek,
4) Sitkowski Henryk – członek,
5) Kosela Teresa – członek
§2
Zobowiązuję Komisję do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków sołectw w terminie 5 dni od dnia
ich wpływu do Urzędu Gminy Wierzbica, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu
sołeckim (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz.420z późn. zmianami).
§3
1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, według wzoru stanowiącego załącznik do
zarządzenia.
2. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Wierzbica protokół wraz z wnioskiem Sołectwa w następnym
dniu po zakończeniu pracy Komisji.
§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 35/2013
WÓJTA GMINY WIERZBICA
z dnia 5 lipca 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków sołectw dotyczących
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

Zgodnie z art. 4 ust.5 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim Wójt Gminy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek sołectwa niespełniający warunków
określonych w ust. 2-4 wymienionej ustawy, informując jednocześnie o tym sołtysa.
W związku z powyŜszym powołanie Komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski
dotyczące przeznaczenia funduszu sołeckiego jest zasadne.

Załącznik
do ZARZĄDZENIA Nr 35/2013
WÓJTA GMINY WIERZBICA
z dnia 5 lipca 2013 roku

PROTOKOŁ KOMISJI DO SPRAW ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW SOŁECTW
DOTYCZĄCYCH PRZEZNACZENIA
ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W dniu …………………….. w Urzędzie Gminy Wierzbica Komisja w składzie:
1) Szkopek Jolanta – Przewodniczący,
2) Kruszewski Marian – Z-ca Przewodniczącego,
3) Kępa Katarzyna – członek,
4) Sitkowski Henryk – członek,
5) Kosela Teresa – członek .

rozpatrzyła wniosek sołectwa …………………………………………………………………
w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

Wniosek sołectwa o uwzględnienie przedsięwzięcia/-ć* w projekcie budŜetu
na rok ……………. zaopiniowano pozytywnie / negatywnie*.
Przedsięwzięcie/-cia* sołectwa ……………………………………………….polega/-ją* na
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Szacowane wydatki budŜetu związane z realizacją przedsięwzięcia/ -ć* wyniosą …………zł
(słownie złotych:………………………………………………………………………………)

Wniosek Sołectwa ………………….. naleŜy przekazać do realizacji Referatowi Finansów.

Podpisy członków Komisji:
1)
2)
3)
4)
5)

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

* niepotrzebne skreślić

Podpis Wójta Gminy Wierzbica
akceptującego wniosek

