ZARZĄDZENIE NR 91/2019
WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 07 października 2019 r.
w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach Funduszu
Sołeckiego w Gminie Kluczewsko.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) i art.5, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się komisję do oceny złożonych wniosków przez sołectwa w ramach
Funduszu Sołeckiego, w następującym składzie:
1. Nowak Bożena
2. Wojciechowska Grażyna
3. Monika Wyrwał

- Przewodniczący,
- Członek,
- Członek.

2. Do zadań komisji należy ocena wniosków sołectw, złożonych w ramach funduszu
sołeckiego pod kątem zgodności z przepisami określonymi w ustawie o funduszu sołeckim
oraz sporządzenie protokołu z przeprowadzenia oceny według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 1 do Zarządzenia.
§ 2. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Kluczewsko protokół wraz z wnioskiem sołectwa
do akceptacji.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia
17 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji wniosków złożonych w
ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Kluczewsko.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do
zarządzenia Nr 91/2019
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 07.10.2019 r.
PROTOKÓŁ
KOMISJI Z PRZEPROWADZENIA OCENY WNIOSKU SOŁECTWA W SPRAWIE
PRZYZNANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W dniu …................................. w Urzędzie Gminy Kluczewsko Komisja w składzie:
1. Nowak Bożena
2. Wojciechowska Grażyna
3. Monika Wyrwał

- Przewodniczący
- Członek,
- Członek.

rozpatrzyła wniosek sołectwa …...............................................................................................
w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego w roku ….........................
Ocena wniosku pod kątem zgodności z przepisami określonymi w art. 5 ust. 2-4 ustawy o
funduszu sołeckim:
Kryteria oceny
1.Czy wniosek złożony został w wymaganym terminie?
(w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy)
2. Czy wniosek został podpisany przez osoby uprawnione?
3. Czy do wniosku dołączono wymagane załączniki, tj:
a) uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosku;
b) protokół z zebrania wiejskiego,
c) listę obecności mieszkańców na zebraniu wiejskim
4.Czy jest zgodny z harmonogramem prac?
5. Czy zadania wskazane we wniosku są zadaniami własnymi
gminy, czy służą poprawie warunków życia mieszkańców
sołectwa, czy wpisują się w strategię rozwoju gminy?
6.Czy przedsięwzięcia są kontynuowane z innym sołectwem –
art. 6 ustawy o funduszu sołeckim?

TAK

NIE

7.Czy przedsięwzięcia obejmują okres jednego roku
budżetowego?
8.Czy wydatki planowane na przedsięwzięcia nie przekraczają
maksymalnej kwoty wyliczonej na sołectwo.(art. 3 ust. 2
ustawy o funduszu sołeckim)?
---------------------------------------------------------------------Ogólna kwota wydatków
wnioskowanych zadań/przedsięwzięć
z środków funduszu sołeckiego:
…......................................................... zł brutto
9. Czy są oszacowane koszty zadania?
10. Czy wnioskowane zadania zawierają uzasadnienia?

STANOWISKO KOMISJI:
W związku z powyższym wniosek sołectwa ….................................................... należy:
przyjąć do realizacji / odrzucić*
Uwagi:…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Podpisy członków komisji:
1. Przewodniczący Komisji…………………………….
2. Członek Komisji ……………………...……………..
3. Członek Komisji ………...…………………………..
AKCEPTACJA WÓJTA GMINY KLUCZEWSKO
Wyrażam/ nie *wyrażam zgodę/y na realizację zadań /przedsięwzięć wskazanych we wniosku
sołectwa
….......................................
…...........................................
Podpis
* niepotrzebne skreślić

