
Zarządzenie Nr 58/2014 

Wójta Gminy Nowy Duninów 

z dnia 14 sierpnia 2014 roku 

 

w sprawie: określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego. 

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. 

2014, poz. 301) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (j.t. z 2013 r., Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Nowy Duninów zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

1. W ramach realizacji zadań własnych gminy, zgodnie z Uchwałą Nr 247/XXXI/14 Rady 

Gminy Nowy Duninów z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego przeznaczone zostaną środki, wyliczone na podstawie 

ustawy o funduszu sołeckim, zwanej dalej funduszem sołeckim. 

 

2. Fundusz sołecki, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest na realizację zadań 

wskazanych we wnioskach złożonych przez sołectwa, zgodnie z ustawą o funduszu 

sołeckim. 

§ 2 

Wysokość kwot funduszu sołeckiego dla sołectw, o których mowa w § 1 ust. 2 

zostanie przedstawiona sołtysom przez Wójta Gminy pismem w terminie do 31 lipca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

§ 3 

Warunkiem przyznania na rok budżetowy środków z funduszu sołeckiego jest złożenie 

do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy przez sołectwo wniosku do Wójta. 

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 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 2, natomiast 

wzór protokołu z zebrania wiejskiego  stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

 

 



§ 4 

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku od sołectwa, Wójt Gminy informuje 

pismem, stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia sołtysa o przyjęciu wniosku 

lub o odrzuceniu wniosku niespełniającego warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o 

funduszu sołeckim. 

 

§ 5 

Fundusz sołecki należy wykorzystać do 31 grudnia danego roku budżetowego. 

Niewykorzystane do końca roku budżetowego środki funduszu wygasają z upływem roku i 

nie  przechodzą na kolejny rok budżetowy. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

…………………………………… 

(Pieczątka i podpis Wójta Gminy) 

 

 

 

 


