
Gmina Babosze\vo 

FUNDUSZ SOLECKI 

INFORMATOR 

Baboszewo, lipiec 2015 



Drodzy Soltysil Rady Soleckie 

oraz mieszkancy Gminy Baboszewo 

Bardzo sic; cieszc;/ ze Rada Gminy Baboszewo zdecydowala 

o wyodrc;bnieniu na najblizej lata Junduszu soleckiego. 

Jest to wyraz szacunku i zauJania do mieszkark6w naszej gminy. 

Fundusz solecki daje mieszkarkom moZliwosc bezposredniego 

wsp61decydowania 0 wydatkowaniu cZc;sci srodk6w z budzetu gminy. 

Mam nadziejc;/ ze Jundusz solecki przyczyni sic; do budowania 

i wzmacniania spoleczenstwa obywatelskiego oraz ze pieniqdze w ramach 

Junduszu zostanq mqdrze wykorzystane. 

\ 

2 PIJt"J4l Z 'H'1\. e V\-\ 

\IV OJT 
5(Jb~ I ' ~~~(, 
mgr TOlJlllSZ Sohecki 



I. PODSTAWY PRAWNE 1 DEFINICJE 

1. Czym jest Fundusz Solecki? 

Aby udzielic wyczerpujqcej odpowiedzi na pytanie, czym jest fundusz sotecki nalezy 

przeanalizowae ustaw~ z dnia 211utego 2014 r, 0 funduszu soteckim. 

Fundusz sotecki to srodki wyodr~bnione w budzecie gminy, zagwarantowane dla sotectwa na 

realizacj~ przedsi~wzi~e, kt6re: 

• stUZq poprawie warunk6w zycia jego mieszkar1c6w, 

• Sq zadaniami wtasnymi gminy, 

• Sq zgodne ze strategiq jej rozwoju, 

ponadto powyzsze warunki mUSZq bye spetnione tqcznie. 

Ustawa przewiduje, ze srodki funduszu soteckiego mogq bye przeznaczone na pokrycie 

wydatk6w na dziatania, kt6re zmierzajq do usuni~cia skutk6w kl~sk zywiotowych na 

podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. , 0 stanie kl~ski zywiotowej. 

2. Podstawowe przepisy regulujqce funkcjonowanie Funduszu Soleckiego 

Fundusz sotecki powotany zostat do zycia na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz.U. 

z 2009 r., Nr 52, poz. 420 ze zmianami) i po raz pierwszy realizowany byt w ramach budzet6w 

gmin w roku 2010. Przy realizacji funduszu soteckiego nalezy jednak brae pod uwag~ takze 

wiele innych przepis6w, 0 kt6re opiera si~ dziatalnose gminy. 

Najwazniejsze z nich to: 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym, 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych. 

Ponadto istotne znaczenia majq przepisy z m.in. zakresu: 

• prawa zam6wien publicznych, 

1 



• prawa budowlanego, 

• planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrony gruntaw rolnych i lesnych, 

• ochrony srodowiska, ochrony przyrody i prawa wodnego, 

• drag publicznych i prawa 0 ruchu drogowym, 

• gospodarowania odpadami i utrzymania czystosci i porzqdku w gminach, 

• pomocy spotecznej, systemu oswiaty i bibliotek, 

• ochrony dabr kultury i zabytkaw, 

• organizowania i prowadzenia dziatalnosci kulturalnej, 

• kultury fizycznej, sportu i turystyki, 

• ochrony przeciwpozarowej, 

• dziatalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie. 

3. Zadania wfasne gminy 

Jak wspomniano, w ramach funduszu soteckiego mogq bye realizowane przedsie:wzie:cia 

be:dqce zadaniami wtasnymi gminy i jednoczesnie zgodne ze strategiq jej rozwoju . 

Katalog zadan wtasnych gminy okresla art. 7 ustawy 0 samorzqdzie gminnym. 

Zadania wtasne gminy obejmujC! w szczegalnosci sprawy: 

• tadu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i przyrody 

oraz gospodarki wodnej, 

• gminnych drag, ul ic, mostaw, placaw oraz organizacji ruchu drogowego, 

• wodociqgaw i zaopatrzenia w wode:, kanalizacji, usuwania i oczyszczania sciekaw 

komunalnych, utrzymania czystosci i porzqdku oraz urzqdzen sanitarnych, wysypisk 

i unieszkodliwiania odpadaw komunalnych, zaopatrzenia wenergie: elektrycznq 

i cieplnq oraz gaz, 

• lokalnego transportu zbiorowego, 

• ochrony zdrowia, 

• pomocy spotecznej, w tym osrodkaw i zaktadaw opiekunczych, 

• gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
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• edukacji publicznej, 

• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytkow 

i opieki nad zabytkami, 

• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenow rekreacyjnych i urzqdzen sportowych, 

• targowisk i hal targowych, 

• zieleni gminnej i zadrzewien, 

• cmentarzy gminnych, 

• porzqdku publicznego i bezpieczenstwa obywateli oraz ochrony przeciwpozarowej 

i przeciwpowodziowej, w tym wyposazenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego, 

• utrzymania gminnych obiektow i urzqdzen uzytecznosci publicznej oraz obiektow 

administracyjnych, 

• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciqzy opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej, 

• wspierania i upowszechniania idei samorzqdowej, w tym tworzenia warunkow do 

dziatania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrazania programow pobudzania 

aktywnosci obywatelskiej, 

• promocji gminy, 

• wspotpracy z organizacjami pozarzqdowymi, 

• wspotpracy ze spotecznosciami lokalnymi i regionalnymi innych panstw. 

Wyliczenie to nie jest kompletne 0 czym, swiadczy uzycie przez ustawodawc~ zwrotu 

"w szczegolnosci" . Oznacza to, ze kazde zadanie mieszczqce si~ w tym katalogu, nalezy 

traktowae jak zadanie, ktore moze bye realizowane i sfinansowane ze srodkow funduszu 

soteckiego. Nalezy jednak pami~tae, aby zadania te byty realizowane zgodnie z przepisami 

prawa i na majqtku gminy, ktory stanowi wtasnose gminy. 

4. Terminy przy reaJizacji funduszu soleckiego 

o wyodr~bnieniu w budzecie gminy srodkow stanowiqcych fundusz sotecki rozstrzyga rada 

gminy. Z inicjatywq powotania funduszu soteckiego na dany rok budzetowy moze wystqpie 

wojt gminy lub radni. 
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Terminy istotne z punktu widzenia funduszu soteckiego zawiera tabela nr 1 

TERMIN DZIAtANIE ODPOWIEDZIALNI 

Podj~cie przez rad~ gminy uchwaty 

Do 31 marca o wyrazeniu zgody albo nie wyrazeniu zgody Radni gminy, 

na utworzenie funduszu soteckiego w6jt gminy 

w nast~pnym roku budzetowym. 

Przekazanie sottysom informacji 0 wysokosci 

Do 311ipca funduszu soteckiego przypadajqcego na W6jt gminy 

sotectwo 

Uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku 

Do 30 wrzesnia o przyznanie srodk6w z funduszu soteckiego, Sottys, 

zawierajqcego wskazanie przedsi~wzi~c rada sotecka 

przewidzianych do realizacji na obszarze albo 15 petnoletnich 

sotectwa, wraz z oszacowaniem koszt6w mieszkanc6w 

i uzasadnieniem. sotectwa 

Przekazanie wniosku w6jtowi gminy. Sottys 

Do 31 grudnia Uchwalenie budzetu, w kt6rym przewidziano Radni gminy, 

(w szczeg61nych srodki na realizacj~ funduszu soteckiego W6jt gminy 

przypadkach do 

31 stycznia 

nast~pnego roku) 

Od 1 stycznia do Realizacja przedsi~wzi~c przewidzianych W6jt gminy, 

31 grudnia w ramach funduszu soteckiego sottys, rada sotecka 

nast~pnego roku 

5. Wysokosc funduszu soleckiego 

Z ustawy 0 funduszu soteckim wynika, ze jesli rada gminy wyrazi zgod~ 0 wyodr~bnieniu 

srodk6w w ramach funduszu soteckiego, to w6jt gminy ma obowiqzek przekazac do 31 lipca 

poprzedzajqcego rok budzetowy sottysom informacj~ 0 wysokosci kwoty przypadajqcej na 

dane sotectwo. Kwot~ t~ wylicza si~ zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy 0 funduszu soteckim na 

podstawie wzoru: 
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F = (2+Lm/100) x Kb 

gdzie: 

F - wysokose srodkow przeznaczonych na dane sotectwo, jednak nie wi~cej niz 

dziesi~ciokrotnose Kb 

Lm - oznacza liczb~ statych mieszkancow sotectwa zamieszkujqcych sotectwo w dniu 

30 czerwca roku poprzedzajqcego rok, w ktorym zostanq poniesione wydatki, 

Kb - kwot~ bazowq - obliczonq jako iloraz wykonanych dochodow biezqcych danej gminy, 

o ktorych mowa w przepisach 0 finansach publicznych, za rok poprzedzajqcy rok 

budzetowy 0 dwa lata oraz liczby mieszkancow zamieszkatych na obszarze danej gminy, 

wedtug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedzajqcego rok budzetowy 0 dwa lata, 

ustalonej przez Prezesa Gtownego Urz~du Statystycznego. 

II. DYSPONENT SRODKOW FUNDUSZU SOI:.ECKIEGO 

Srodki przekazywane do dyspozycji sotectw w ramach funduszu soteckiego Sq cz~sciq 

finansow publicznych i jako takie mUSZq podlegae wszystkim rygorom prawa. 

Zgodnie z art. 44 ust. 3 i 4 ustawy 0 finansach publicznych wydatki publiczne (a wi~c takze 

zwiqzane z realizacjq funduszu soteckiego) powinny bye dokonywane w sposob: 

1. CELOWY I OSZCZ~DNY, z zachowaniem zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efektow z danych naktadow, 

b) optymalnego doboru metod i srodkow stuzqcych osiqgni~ciu zatozonych celow; 

2. w sposob umoiliwiajqcy terminowq realizacj~ zadan; 

3. w wysokosci i terminach wynikajqcych z wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzan. 

Zgodnie z art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy 0 samorzqdzie gminnym za prawidtowq 

gospodark~ finansowq gminy odpowiada wojt gminy i w tym zakresie dokonuje wydatkow 

budzetowych. 

Fundusz sotecki jest cz~sciq budzetu gminy i dlatego to wojt gminy dysponuje pieni~dzmi 

funduszu soteckiego realizujqc zaplanowane przez sotectwa przedsi~wzi~cia i to on 

odpowiada za sposob wykonywania zadan oraz wdrazanie zasad przytoczonej ustawy 

o finansach publicznych . 
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o celach, na jakie wydatkowane b~dq srodki funduszu soteckiego decydujq jednak 

MIESZKANCY - wniosek 0 przyznanie srodk6w z funduszu soteckiego dla danego sotectwa 

uchwala zebranie wiejskie. 

Do MIESZKANCOW nalezy wi~c przeprowadzenie PROCESU PLANOWANIA budzetu funduszu 

soteckiego, poniewaz to od nich zalezy, na co faktycznie zostanq przeznaczone srodki tego 

funduszu. 1m lepiej zaplanowane (przygotowane) przez MIESZKANCOW przedsi~wzi~cia tym 

mniej problem6w z ich realizacjq przez w6jta i urzqd gminy. 

III. WNIOSEK 0 PRZYZNANIE SRODKOW FUNDUSZU SOI:.ECKIEGO 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 0 funduszu soteckim : 

"Warunkiem przyznania w danym roku budzetowym srodk6w z funduszu soteckiego jest 

ztozenie do w6jta gminy przez sotectwo wniosku." 

Ustawa nie narzuca standardowego druku (formularza), na kt6rym nalezy sporzqdzic 

wniosek 0 przyznanie srodk6w z funduszu soteckiego. Podaje natomiast wytyczne, co taki 

wniosek powinien zawierac (przyktadowy formularz - wz6r wniosku 0 przyznanie srodk6w 

z funduszu soteckiego zamieszczony zostat w rozdziale V - zatqczniki) . 

Art. 5 ust. 3 ustawy 0 funduszu soteckim stanowi, iz wniosek powinien zawierac: 

• wskazanie przedsi~wzi~c przewidzianych do realizacji: 

- na obszarze sotectwa, 

- w ramach srodk6w okreslonych dla danego sotectwa na podstawie informacji 

przekazanej przez w6jta gminy, 

• oszacowanie koszt6w ww. przedsi~wzi~c, 

• uzasadnienie ich realizacji. 

W uzasadnieniu wniosku 0 przyj~cie przedsi~wzi~cia do realizacji w ramach funduszu 

soteckiego powinny znaleic si~ w szczeg61nosci argumenty dotyczqce spetnienia wymogu 

poprawy warunk6w zycia mieszkanc6w, zgodnosci ze strategiq rozwoju gminy oraz winny 

byc zadaniami wtasnymi gminy (co wynika z art. 2 ust. 6 ustawy 0 funduszu soteckim). 
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Ponadto: 

• wniosek powinien bye uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sottysa, rady 

soteckiej lub co najmniej 15 petnoletnich mieszkancow sotectwa (art. 5 ust. 2 ustawy 

o funduszu soteckim), 

• wniosek na rok nast~pny nalezy bezwzgl~dnie przedtozye wojtowi gminy do dnia 

30 wrzesnia roku poprzedzajqcego rok budzetowy, kt orego dotyczy wniosek (art. 5 

ust. 4 ustawy 0 funduszu soteckim). 

Niedotrzymanie ww. warunk6w Cti. wymagan okreslonych wart. 5 ust. 2 - 4 ustawy 

o funduszu soteckim) jest podstawSl do odrzucenia wniosku przez w6ita gminy. 

Wojt gminy odrzuca wniosek, ktory nie spetnia warunkow okreslonych wart. 5 ust. 2-4 

ustawy 0 funduszu soteckim w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, jednoczesn ie 

informujqc 0 tym sottysa . 

Sottys moze w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacj i podtrzymae wniosek, kierujqc 

go do rady gminy za posrednictwem wojta gminy. W przypadku podtrzymania wniosku przez 

sottysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w term inie 30 dni od dn ia jego otrzymania. Rada 

Gminy odrzuca wniosek niespetniajqcy wymogow okreslonych wart. 5 ust. 2 - 4 ustawy. 

Jednoczesnie, zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy 0 funduszu soteckim) wniosek powinien zawierae 

przedsi~wzi~cia : 

• b~dqce zadaniami wtasnymi gminy, 

• stuzqce poprawie warunkow zycia mieszkancow, 

• zgodne ze strategiq rozwoju gminy. 

Srodki funduszu soteckiego mogq bye przeznaczone takze na pokrycie wydatkow na dziatania 

zmierzajqce do usuni~cia skutkow kl~ski zywiotowej. 

Jezeli zadania uj~te we wniosku nie spetniajq ww. wymogow Rada Gminy uchwalajqc budzet 

odrzuca wniosek (w catosci !). 

Aby podczas rozpatrywania wniosku przez wojta gminy mozna by to stwierdzie, czy spetnia on 

wszystkie wskazane wyzej wymogi ustawy 0 funduszu soteckim, do urz~du gminy razem 

z wnioskiem 0 przyznanie srodkow z funduszu soteckiego nalezy ztozye: 
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• uchwat~ zebrania wiejskiego sotectwa (przyktadowy wzor uchwaty zawiera rozdziat V 

- zatqczniki), 

• list~ obecnosci uczestnikow zebrania wiejskiego (przyktadowy wzor listy obecnosci 

zawiera rozdziat V - zatqczniki), 

• protokot z zebrania wiejskiego (przyktadowy wzor protokotu z zebrania wiejskiego 

zawiera rozdziat v -zatqczniki). 

Ponadto zebranie wiejskie powinno bye zwotane i przeprowadzone zgodnie z obowiqzujqcym 

statutem sotectwa. 

Ustawa 0 funduszu soteckim dopuszcza moiliwosc realizacji przez sotectwa 

wspolnych przedsi~wzi~c, warunkiem jest, ie kaide z sotectw zamierzajqcych wspolnie 

realizowac przedsi~wzi~cie odr~bnie uchwala wniosek sotectwa. Wniosek powinien zawierac 

wskazanie przedsi~wzi~e przewidzianych do realizacji na obszarze danego sotectwa lub 

innego sotectwa w danej gminie. 

Sotectwu przystuguje w trakcie roku budzetowego prawo zmiany przedsi~wzi~cia lub jego 

zakresu. Warunek ten jest spetniony, gdy sotectwo postanowi 0 zmianie przedsi~wzi~cia 

w terminie po uchwaleniu budietu gminy na dany rok i nie poiniej niz do 31 paidziernika 

danego roku na podstawie prawidtowo ztoionego wniosku 0 zmian~ przedsi~wzi~cia 

przyj~tego zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 2 - 3 ustawy 0 funduszu soteckim. 

IV. PRZYKlADOWE PRZEDS/~WZ/~CIA I ZADANIA MOiL/WE DO REAL/ZACJI W RAMACH 

SRODKOW Z FUNDUSZU SOtECKIEGO: 

• nasadzenia drzew i krzewow oraz piel~gnacja zieleni 

publicznej w sotectwie, 

terenow uzytecznosci 

• zakup i montai koszy na smieci, pojemnikow na zuzyte baterie itp., 

• zaktadanie trawnikow, oczek wodnych, skalniakow, 

• ustawianie tablic informacyjnych, promocyjnych, specjalnych drogowskazow i innych 

elementow matej architektury, 

• malowanie niewielkich obiektow nalezqcych do gminy, 

• montaz tawek, urzqdzanie placow spotkan, gier i zabaw, 
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• urzqdzanie miejsc do wspolnego organizowania ognisk i grillowania, 

• ogrodzenie budynku swietlicy wiejskieL remizy straiackieL szkoty, osrodka zdrowia, 

• budowa, remont i urzqdzenie boisk np. matych boisk przy swietlicach, 

• budowa scen, mini-amfiteatrow i zadaszen dla organizacji wyst~pow artystycznych, 

• zakup urzqdzen poprawiajqcych infrastruktur~ sportowq np. urzqdzen do gry 

w koszykowk~, siatkowk~ i inne sporty, montai sHowni zewn~trznej, 

• zakup wyposaienia i urzqdzanie placow zabaw dla dzieci, 

• zakupy wyposazenia swietlic wiejskich, obiektow sportowych, remiz strazackich, 

• zakupy sprz~tu komputerowego i audio-video dla swietlicy wiejskieL 

• sporzqdzenie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej, chodnika, swietlicy 

wiejskieL 

• budowa i remont niewielkich odcinkow drog gminnych chodnikow, parkingow, 

budynkow swietlic, remiz, lokali socjalnych, 

• utrzymanie drog i chodnikow oraz wykonywanie drobnych remontow, 

• budowa punktow oswietleniowych drag i placow publicznych np. oswietlenie placu 

zabaw, altany, 

• budowa oswietlenia ulicznego wzdtuz drog gminnych, 

• prowadzenie akcji edukacyjnych wsrod mieszkancow sotectwa dotyczqcych ekologii, 

• prowadzenie soteckich konkursow dotyczqcych poprawy poziomu estetycznego wsi, 

• wspierania akcji organizowanych na rzecz spotecznosci sotectwa przez kluby seniora, 

lokalne i uczniowskie kluby sportowe, kota gospodyn wiejskich, ochotnicze straie 

pozarne i inne stowarzyszenia, 

• dofinansowanie dziatalnosci zespotow folklorystycznych 

lokalne tradycje i obyczaje, 

• zakup ksiqiek i publikacji do biblioteki publiczneL 

innych kultywujqcych 

• dofinansowywanie do projektow realizowanych przez organizacje wiejskie i dziatajqce 

na rzecz srodowiska wiejskiego, a finansowane ze hodet zewn~trznych np. unijnych 

• organizacja kursow i szkolen dla mieszkancow wsi zgodnie z ich potrzebami, 

• wspieranie inicjatywy kulturalnych i sportowych na rzecz lokalnego srodowiska 

prowadzonych przez placowki oswiatowe, np. zakupy nagrod rzeczowych i sprz~tu 

dla dzieci i mtodzieiy, 
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• sfinansowanie pozalekcyjnej nauki j~zyka obcego dla uczniow, 

• prowadzenie akcji promujqcych gmin~ i sotectwo oraz ich zasoby lokalne, 

• opracowanie i wydanie folderu lub broszury informujqcej 0 zabytkach, produktach 

lokalnych, ciekawych miejscach, szlakach i ofercie turystycznej, 

• budowa odcinka wodociqgu wiejskiego, 

• zakup i montai naziemnych hydrantow przeciwpoiarowych, 

• zakup wiat przystankowych, 

• zakup strojow sportowych dla zawodnikow, kota gospodyn wiejskich, mundurow 

straiackich, 

• dofinansowanie zakupu wyposaienia przeciwpoiarowego dla ochotniczej straiy 

poiarnej, 

• zakup kosiarki do trawy, kosy spalinowej oraz innych urzqdzen stuiqcych utrzymaniu 

poboczy i rowow, 

• remont gruntowych drog gminnych, 

• budowa zjazdow gospodarczych, udrainianie rowow, remont przepustow drogowych 

wzdtui drog gminnych, 

• montai luster drogowych na skrzyiowaniach drog. 

v. ZAI:.-1CZNIKI ( wzory) 

1. Wniosek 0 przyznanie srodkow z funduszu soteckiego, 

2. Uchwata Zebrania Wiejskiego Sotectwa w sprawie wniosku 0 przyznanie srodkow 

z funduszu soteckiego w roku budietowym, 

3. Protokot z Zebrania Wiejskiego Sotectwa 

4. Lista obecnosci 

Sporzqdzita: 

Skarbnik Gminy 

Anna Guzanowska 
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Zatqcznik do Uchwaty nr ....................................... . 

Zebrania Wiejskiego Sotectwa ...... ............ ... ....... . 

z dnia ........................................................................ . 

WNIOSEK 0 PRZYZNANIE SRODKOW Z FUNDUSZU SOtECKIEGO 

NA ROK BUDZETOWY ............................... . 

Nr przedsi~wzi~cia ........................................... . 

Nazwa przedsi~wzi~cia ...... ..................... ......... ... ...... ..................... .. ................... ........................ ....................... . 

Szacunkowa kwota ....................................... ......... .................... ........ .. ........ .... ... .. .... ... ................................. .. ..... . 

Uzasadnienie: ............................................................ ... ............... ... .. ... .... ...... ........................... ............................ . 

Nr przedsi~wzi~cia ............ ... ... ... ... ... ................ . 

Nazwa przedsi~wzi~cia ...... ...... ... ... ..................... ............ ... .............................. ............ ............ ..................... ..... . 

Szacunkowa kwota ......... .................. ...... ............ ......... .............. .. ................. ... ........................ ..................... ....... . 

Uzasadnienie: ....................................................................................... ........................ ........................................ . 



Nr przedsi~wzi~cia .................... ....... ............ .. .. . 

Nazwa przedsi~wzi~cia ............ ............ ...... ...... ...... .. ............. ... .. .... ...... ... .................. ... ............... ....................... . 

Szacunkowa kwota ........................ ...... ............ .......... .. .............................. ... ............ ... ... ... ............ ... ................... . 

Uzasadnienie: ... ...... ... ............ .. ................ ................................. ...... ...... ...... ... ............ ... ........................................ . 

Nr przeds i ~wzi~cia ........................... ......... ....... . 

Nazwa przedsi~wzi~cia ........................ ... ..................... ................... .. ... ... ...... ... ........... .... ..................... ............ .. . 

Szacunkowa kwota ............... ... ... ......................................................... ......... ... ......... ............... ... ......... .. .......... ... . . 

Uzasadnienie: ... ....................................... ........ ............................ ......... ... ................ ........... ......... ............ ...... ....... . 

Przewodniczqcy Zebrania Wiejskiego 

Sotectwa ......... ..... ............................ ..... . 

Protokolant ... ......... ........................ .................. .. . 



UCHWAtA NR .............................. . 

Zebrania Wiejskiego sotectwa ...... ... .......... ...... .. .. ....... ...... ... ... . . 

z dnia ................................. .......................... . 

w sprawie uchwalenia wniosku 0 przyznanie srodkow z funduszu soteckiego na ............... rok 

Na podst. art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., 0 samorzqdzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z poin. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 211utego 2014 r., 0 funduszu 

soteckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301) oraz § 8 pkt 2 Statutu Sotectwa 

Zebranie Wiejskie Sotectwa ............................................................ uchwala co nast~puje: 

§1 

Uchwala si~ wniosek 0 przyznanie srodkow z funduszu soteckiego wyodr~bnionego 

w budzecie Gminy Baboszewo na rok ...... ........ na tqcznq kwot~ .................................. , 

stanowiqcy zatqcznik do niniejszej uchwaty. 

§2 

Zobowiqzuje si~ Sottysa Sotectwa do 

przedtozenia niniejszej uchwaty Wojtowi Gminy Baboszewo w terminie do 30 wrzesnia ....... r. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy Zebrania Wiejskiego 

Sotectwa ... ...... ................................. ... .. . 



PROTOKOt 

z Zebrania Wiejskiego Sotectwa ... .. ..... ..... ............................. . 

z dnia ............ ... ... ...... ... ............... ... .. 

Zebran ie rozpocz~to si~ 0 godz . .... .. ...... ..... ...... ...... i trwato do godz ...................... ................. . 

W zebraniu uczestniczyli mieszkancy sotectwa, wg listy obecnosci - ........................... osob. 

Porzadek zebrania: 

1. Powitanie uczestnikow zebrania . 

2. Wybor przewodniczqcego zebrania i protokolanta. 

3. Stwierdzenie wainosci zebrania. 

4. Przedstawienie propozycji przedsi~wzi~c planowanych do realizacji w ramach 

srodkow z funduszu soteckiego. 

5. Dyskusja. 

6. Zapoznanie mieszkancow z projektem uchwaty i wnioskiem 0 przyznanie srodkow 

z funduszu soteckiego na rok budietowy ...... ... ... ... . 

7. Przyj~cie uchwaty w sprawie uchwalenia wniosku 0 przyznanie srodkow z funduszu 

soteckiego na ... ...... .... ... rok. 

8. Zamkni~cie obrad 

Na przewodniczqcego zebrania wybrano: ......... ... ... ... ......... ............... ......... ............ ..................... . 

na protokolanta wybrano: ....... .. ... ... ..................... ............ ... ........................ ..................... ............... . . 

Zebran ie zwotane zostato przez ............... ......................... ............................................. ..... ........... 1 

Zebranie odbyto si~ w pierwszym * - drugim * terminie zgodnie ze statutem sotectwa. 

Przewodniczqcy zebran ia stwierdzif, iz zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania 

uchwat. 

Przewodniczqcy zebrania poinformowat mieszkancow, ie zgodnie z informacjq z dnia 

...... ... ... ......... .... ..... . Wojta Gminy Baboszewo wysokosc srodkow na sotectwo w roku 

budzetowym ... ... ... ... ............... ... .......... wynosi .... ..... ...... ... ................ . 

1 Wpisac odpowiednio : sottysa z wtasnej inicjatywy lub sottysa z inicjatywy 1/5 mieszkancow lub sottysa z 

inicjatywy rady soteckiej ( § 4 Statutu sotectwa) 



Propozycje przedsi~wzi~c do realizacji w ramach funduszu soteckiego: 

W wynik dyskusji nad propozycjami przedsi~wzi~c planowanych do realizacji w ramach 

srodk6w stanowiqcych fundusz sotecki wybrano nast~pujqce przedsi~wzi~cia: 

Przewodniczqcy zebrania zapoznat mieszkanc6w z projektem uchwaty i wn ioskiem 

o przyznanie srodk6w z funduszu soteckiego na rok budzetowy ............... . 

W wyniku gtosowania za przyj~ciem uchwaty w sprawie uchwalenia wniosku 0 przyznanie 

srodk6w z funduszu soteckiego na ...... ........ . rok "za" by to ... .... .. ......... uczestnik6w zebrania, 

"przeciw" ........................ ... "wstrzymato si~" od gtosu ... .. .......................... . 

Uchwata zostata przyj~ta* /nie przyj~ta*. 

Na tym protok6t zakonczono. 

Przewodniczqcy Zebrania Wiejskiego 

Sotectwa .. ....... ...... ........................... ..... . 

Protokolant ...... ... .. ............. .................. ... ........... . 

*niepotrzebne skreslic 



Lista obecnosci 

mieszkanc6w sotectwa ............ ..................... ...... ... ... ............................ ............. . 

biorClcych udziat w zebraniu wiejskim w dniu ................................ . 

L.p. Imi~ i nazwisko Podpis 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 



27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 



W razie wqtpliwosci i pytan prosz~ kontaktowac si~ z Urz~dem Gminy Baboszewo 

tel. 23 6611091 

Ponadto wszystkie niezb~dne informacje zwiqzane z funduszem soteckim znajdujq si~ na 

stronie internetowej: www.gminababoszewo.pl w zaktadce "Fundusz sotecki" . 


