
Zarządzenie nr  BO.0050.100.2012 
Burmistrza Ozimka 

z dnia 27 sierpnia 2012 roku 

 
w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego  

w 2013 roku 

Na podstawie § 2 uchwały nr XVII/169/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2012 r. 
w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku celem 
zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1.W ramach realizacji zadań własnych gminy, zgodnie z uchwałą nr XVII/169/12 Rady 
Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w 2013 roku, przeznaczone zostaną środki, wyliczone na podstawie 
ustawy o funduszu sołeckim, zwane dalej funduszem sołeckim.  

2.Fundusz sołecki, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć 
wskazanych we wnioskach złoŜonych przez sołectwa, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 
2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420 ze zm.)     
  

§ 2. 

Wysokość kwot funduszu sołeckiego dla sołectw, o których mowa w § 1 ust. 2 została 
przedstawiona sołtysom przez Burmistrza Ozimka w terminie do 31 lipca 2012 roku 
odrębnymi pismami. PoniewaŜ w w/w terminie brak było danych z GUS  w zakresie liczby 
mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2011r. informacje powyŜsze zostały wyliczone w 
oparciu o posiadane informacje z gminnej ewidencji ludności . W dniu 14 sierpnia br. GUS 
przekazał niezbędną informację o liczbie ludności gminy na dzień 31.12.2011 r.   Burmistrz 
Ozimka niezwłocznie przekazuje informacje o ostatecznej wysokości funduszu sołeckiego, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. 

Warunkiem przyznania na rok 2013 środków z funduszu sołeckiego jest złoŜenie do dnia 
30 września 2012 r. przez sołectwo do Burmistrza Ozimka wniosku.  Wzór wniosku stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4. 

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 
co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wzór uchwały zebrania wiejskiego 
stanowi załącznik nr 3 , natomiast wzór protokołu z zebrania wiejskiego stanowi załącznik   
nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. 

Weryfikacji wniosków, o których mowa w § 3, pod kątem zgodności z przepisami ustawy 
 o funduszu sołeckim, dokonuje Komisja w składzie: 

1. Zastępca Burmistrza – Zbigniew Kowalczyk 
2. Sekretarz Gminy – Barbara Durkalec 



3. Skarbnik Gminy – Maria Błahuta 
4. Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy – Andrzej Wolny 

§ 6. 

1. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku od sołectwa, Burmistrz Ozimka informuje 
sołtysa o przyjęciu wniosku lub o odrzuceniu wniosku w przypadku niespełnienia warunków 
określonych w ust. 2-4 art. 4 ustawy o funduszu sołeckim. 

2. Wzór pisma o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia 

§ 7. 

Fundusz sołecki naleŜy wykorzystać do 31 grudnia 2013 roku. Niewykorzystane do tego dnia 
środki funduszu wygasają z upływem roku 2013 i nie przechodzą na kolejny rok budŜetowy. 

§ 8. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ozimek. 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  

  

Burmistrz Ozimka  
 

Marek Korniak 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                            Załącznik nr 1  do Zarządzenia 
 Nr  BO.0050.100.2012 

                         z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
 

WZÓR PISMA 

 

Ozimek, dnia ……………….. r. 

 
 

Pan/Pani 
Sołtys wsi ………………… 

 
Na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 

(Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/169/12 Rady Miejskiej w Ozimku 
z dnia 26 marca  2012 r. w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w 2013 roku uprzejmie informuję, Ŝe ostateczna wysokość środków przypadająca sołectwu 
………………….. w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok wynosi ……………….. zł. 

Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złoŜenie 
Burmistrzowi Ozimka, w terminie do 30 września 2012 r., wniosku zawierającego wskazanie 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Przypominam, Ŝe do realizacji moŜe być przyjęty 
wniosek spełniający następujące warunki: 

• wskazujący konkretne przedsięwzięcia, mieszczące się w zakresie zadań własnych 
gminy, słuŜące poprawie warunków Ŝycia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju 
gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru, 

• zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą 
być wyŜsze niŜ kwota funduszu na rok 2013 wskazana w niniejszej informacji. 

 Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu 
przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do 
uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców 
sołectwa. Mając na uwadze nieprzekraczalny termin złoŜenia wniosku, upływający                           
30 września 2012 r., proszę o zwołanie zebrania wiejskiego w tej sprawie w odpowiednim 
terminie. 

 
 
 
 
 
 
                     Burmistrz Ozimka 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 
 Nr  BO.0050.100.2012 

                         z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
. 
WZÓR WNIOSKU 

Ozimek, dnia ………………………. 
              

                                                                   Burmistrz Ozimka 
 
 

WNIOSEK 
 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim 
(Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) oraz uchwały nr ………….. Zebrania Wiejskiego 
Sołectwa ………………….. z dnia ………………………… r. wnoszę o uwzględnienie w 
projekcie budŜetu realizacji przedsięwzięcia1 polegającego na: 

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

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

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

 
Uzasadnieniem przyjęcia realizacji przedsięwzięcia jest2: 

 

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

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

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

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

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

 
Szacowane wydatki budŜetu związane z realizacją przedsięwzięcia wyniosą ………………zł3 
i składają się z następujących pozycji: 

1. ……………………………………………………………. -   …………….. zł 
2. ……………………………………………………………. -   …………….. zł 
3. ……………………………………………………………. -   …………….. zł 
4. ……………………………………………………………. -   …………….. zł 
5. ……………………………………………………………. -   …………….. zł 

 
Sołtys wsi 

 
                                                                                                   ……………………………….. 
1 Wniosek moŜe dotyczyć więcej niŜ jednego przedsięwzięcia, jednakŜe łączny ich koszt musi mieścić się w 
kwocie funduszu 
2 W szczególności winny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z wymogiem poprawy warunków Ŝycia 
mieszkańców 
3 Łącznie nie więcej niŜ kwota przyznana na dany rok 

 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia 
 Nr  BO.0050.100.2012 

                         z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
 
 

 
 

WZÓR UCHWAŁY ZEBRANIA WIEJSKIEGO 
 
 
 

Uchwała nr  ………… 
 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa …………..………………… 
 

z dnia  ……………………… 2012 r. 
 
 
 

w sprawie  wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budŜecie gminy Ozimek  
na rok 2013 ze środków Sołectwa ………………………………. w ramach funduszu 
sołeckiego. 
 
 
 
 Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.                 
Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje: 
 
 
 

§ 1 
 

Wnioskuje się do organów Gminy Ozimek o uwzględnienie w budŜecie gminy  na 2013 rok  
w ramach środków funduszu sołeckiego przedsięwzięć określonych w załączniku  
do  niniejszej uchwały.  
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa …………………………….. . 
 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Sołtys wsi ………… 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do Zarządzenia 
 Nr  BO.0050.100.2012 

                         z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
 
WZÓR PROTOKOŁU Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO  
 

PROTOKÓŁ 
Zebrania wiejskiego sołectwa ………………………, które odbyło się w dniu 
…………………. w …………………….........  
 
Porządek Zebrania:  
1. Powitanie mieszkańców  
2. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu  
 sołeckiego  
3. Przyjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań ramach funduszu  
 sołeckiego  
4. Sprawy róŜne  
5. Zakończenie zebrania  
 
Ad 1.  
Zebranie otworzył sołtys sołectwa Pan/i………………………………………………………... 
 
Zebranie rozpoczęto w 1 terminie o godz. ….……w……………………...……………………   
 
w zebraniu wzięło udział …………..…. osób    (lista obecności w załączeniu)   
 
Ad.2  
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Ad 3  
 
Przyjęcie Uchwały nr …………../2012  Zebrania Wiejskiego Sołectwa 
………………….……. (w Załączeniu). 
 
Ad 4  
 
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 
 
 
Protokołował                                                                                   Przewodniczący Zebrania  
………………….……..                                                           ……………………………….. 
 



Załącznik nr 5 do Zarządzenia 
 Nr  BO.0050.100.2012 

                         z dnia 27 sierpnia 2012 r. 
WZÓR PISMA 
 

Ozimek dn. ………………  
 

                  Sz. P   
         …………………   

                                                                                                                          sołtys sołectwa                        
………………….  

 
  Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U                
z 2009 r. Nr 52, poz. 420)  informuję, iŜ wniosek sołectwa ………………………. w sprawie  
przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2013  został przyjęty / odrzucony1 

  
Na rok 2013 fundusz sołecki dla Sołectwa ………………………….……………przyjęto w 
wysokości……………………zł(słownie: ………………..……………………..…… 
……………………………………………………………………………………………… zł)  
 
 
Wskazanie przyczyny odrzucenia wniosku:   
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

 

 

 

W przypadku odrzucenia przez Burmistrza Ozimka wniosku sołectwa, sołtys moŜe, zgodnie z art. 4 ust. 5 
ustawy o funduszu sołeckim, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek, kierując 
go do Rady Miejskiej w Ozimku za pośrednictwem Burmistrza.  
W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, Rada Miejska w Ozimku rozpatruje ten wniosek w terminie 
30 dni od jego otrzymania. Burmistrza Ozimka jest związany rozstrzygnięciem Rady Miejskiej w tym zakresie. 
Uchwalając budŜet Rada Miejska w Ozimku odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone zadania 
nie spełniają wymogów określonych w art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim.  
 
 
 
 
1) niepotrzebne skreślić 


