
Załącznik nr 1 

do Regulaminu Gospodarowania Funduszem Sołeckim 

 w Gminie Krośnice 
 

 

 

………………………………………. 
(miejscowość, data) 

 

                                                                                                       

                                               

                                                                                       Wójt Gminy Krośnice 
 

 

WNIOSEK 
 

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 

r., poz. 301) oraz Uchwały Nr ………………….. Rady Gminy Krośnice z dnia 

……………………………… w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w budżecie Gminy Krośnice na rok …………., w związku z Uchwałą zebrania 

wiejskiego Nr ……………… z dnia …………………………………, podjętą w trybie art. 5 

ust. 2 cytowanej ustawy sołectwo  ………………………………………….. wnosi o 

przyznanie w roku ……………… środków z funduszu sołeckiego w wysokości 

………………………………zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………..) 

 

 

Uzyskane środki zostaną wykorzystane na terenie sołectwa do realizacji następujących 

przedsięwzięć: 

 

1. ...........................................................................................................................................

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

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

 

2. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



4. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

 

5. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oszacowanie kosztów realizacji przedsięwzięć: 

 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

5. ……………………………… 

 

 

Wkład własny sołectwa w realizację poszczególnych zadań:  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Uzasadnienie celowości realizacji przedsięwzięć: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

  

 Sołtys  

 

 

.......................................... 
                                                                                                                               (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1.Protokół zabrania wiejskiego. 

2. Uchwała zebrania wiejskiego. 

3. Lista obecności. 

 



OCENA  WNIOSKU  (WYPEŁNIA URZĄD GMINY) 

 

1.   Ocena formalna 

 

KRYTERIA  OCENY TAK NIE 

Czy wniosek złożony został w wymaganym terminie    

Czy wniosek został podpisany przez osobę uprawnioną    

Czy do wniosku dołączono wymagane załączniki  tj.;  

-    protokół 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 
Krośnice 

  

-   lub wpisują się w Plan Odnowy Miejscowości   

-   służą poprawie warunków życia mieszkańców   

 

Podpisy członków Komisji: 

 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

2.   Akceptacja Wójta Gminy 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na uwzględnienie zadań wskazanych we 

wniosku sołectwa w projekcie budżetu na rok ………… 

 

Wójt Gminy 

 

                                                                  ………………………… 


