ZARZĄDZENIE Nr 35/2014
Wójta Gminy Krasne
z dnia 01 września 2014 roku
w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu Funduszu
Sołeckiego w Gminie Krasne wprowadzonego Zarządzeniem Nr 27/2014 Wójta Gminy Krasne z
dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego w Gminie
Krasne zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuje Komisji do spraw oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego, zwana
dalej „Komisją” w następującym składzie:
1)
2)
3)
4)
5)

Wołosz Jan – Sekretarz Gminy
Rogalska Aniela – Skarbnik Gminy
Gołota Elżbieta – Insp. ds. inwestycji, gospodarki gruntami i drogownictwa
Żark Agnieszka – Insp. ds. kadr, obronnych i obsługi Rady Gminy
Wojtalewski Łukasz – Insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska

§ 2.
Komisja obraduje w składzie co najmniej 3-osobowym.
§ 3.
1. Zobowiązuję Komisję do dokonania oceny wniosków sołectw i przedstawienia swoich
rekomendacji wraz wnioskiem sołectwa Wójtowi Gminy w terminie umożliwiającym
dochowanie przez Wójta 7-dniowego terminu odrzucenia wniosku niespełniającego
warunków formalnych.
2. Ocena wniosku odbywa się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego
Zarządzenia.
3. W przypadku odrzucenia wniosku sołectwa, Wójt Gminy, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku sołectwa, informuje sołtysa o odrzuceniu wniosku niespełniającego
warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim oraz § 3 ust. 1
Regulaminu Funduszu Sołeckiego w Gminie Krasne stanowiącego Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 27/2014 Wójta Gminy Krasne z dnia 18 lipca 2014 roku.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2014
Wójta Gminy Krasne
z dnia 01 września 2014 roku

KARTA OCENY WNIOSKU
Ocena wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w roku
…............... złożonego przez sołectwo ….................................. dokonana przez członków Komisji
w dniu …...........................................................

Kryteria oceny

TAK

NIE

Czy wniosek złożony został w wymaganym terminie?
Czy wniosek został podpisany przez osoby uprawnione?
Czy do wniosku dołączono wymagane załączniki, tj.:
- protokół zebrania wiejskiego?
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku?
- listę obecności zebrania wiejskiego?
Czy wnioskowane kwoty na wskazane we wniosku przedsięwzięcia
mieszczą się w kwocie przypadającej dla sołectwa?

Zadanie Nr 1
Czy zadanie wskazane we wniosku Tak Nie Nie
dotyczy
- jest zadaniem własnym gminy,
służy poprawie warunków życia
mieszkańców, wpisuje się w
strategie rozwoju gminy lub w plan
odnowy miejscowości?
- zawiera oszacowane koszty
zadania?
- zostało właściwie uzasadnione?
- jest przewidziane do realizacji na
obszarze sołectwa lub jest
przedsięwzięciem wspólnym i
pozostałe sołectwa uchwaliły
odrębne wnioski dot. tego zadania

Zadanie Nr 2
Tak

Nie

Nie
dotyczy

Zadanie Nr 3
Tak

Nie

Nie
dotyczy

Uwagi Komisji

Podpisy członków Komisji dokonujących oceny w/w wniosku:
1. Wołosz Jan - …..........................................................
2. Rogalska Aniela - …................................................
3. Gołota Elżbieta - ….................................................
4. Żark Agnieszka - …................................................
5. Wojtalewski Łukasz - ….........................................

Akceptacja Wójta Gminy:
Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na uwzględnienie zadań Nr …......, …......., …....., …........, …........,
wskazanych we wniosku sołectwa w projekcie budżetu gminy na rok …............. .

…........................................................
/data i podpis Wójta Gminy/

