
Sołectwo………………………….., dnia……………..  r. 

 

 

 Pan 

 ……………………………………. 

 Burmistrz Warty 

 

 

WNIOSEK 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim    

(Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) oraz uchwały Nr………….. zebrania wiejskiego 

sołectwa…………………………………….. z dnia……………… r. wnoszę o realizację 

przedsięwzięcia/przedsięwzięć
1 

polegającego/-cych na: 

1…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...- kwota…....………….....zł 

2…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...- kwota…...……………..zł 

3…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………...- kwota.……..……….….zł  

Razem:…………………..zł
 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia/przedsięwzięć
2
:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

  

 Sołtys sołectwa 

 

…………………………………. 

  

                                                 
1
 Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego przedsięwzięcia, jednakże łączny ich koszt musi mieścić się         

w kwocie funduszu. 
2
 W szczególności winny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z wymogiem poprawy warunków życia 

mieszkańców. 



Uchwała Nr ……. 

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

z dnia…………... r. 

 

 

w sprawie uchwalenia wniosku o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego              

w ……….. roku 

 

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U.        

z 2014 r. poz. 301 ze zm.)  Zebranie Wiejskie Sołectwa…………………………………, 

uchwala co następuje:  

 

     § 1. Uchwala się wniosek o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego w kwocie 

…………………zł na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.     

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi.  

 

     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

                                                                                             Przewodniczący Zebrania - Sołtys  

 

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

                                                                                                     (imię i nazwisko - podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sołectwo ……………………., dnia ……..…… r. 

 

 

 Pan 

 ……………………………………. 

 Burmistrz Warty 

 

 

WNIOSEK 

 

Na podstawie art. 7 w zw. z art. 5 ust. 2-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 

sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, ze zm.) oraz uchwały Nr …………. zebrania wiejskiego 

sołectwa …………………… z dnia ………….. r. wnoszę o zmianę przedsięwzięć/zakresu 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ………. r. w ramach funduszu sołeckiego 

przypadającego sołectwu ………………….. . Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego 

przeznaczeniem funduszu sołeckiego w ……… r. po zmianach jest: 

1. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….– kwota ………..… zł 

2. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… – kwota ………….. zł 

3. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… - kwota ……………zł 

Razem szacowane koszty realizacji wniosku: …………………. zł 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięć:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

  

 Sołtys sołectwa ……………. 

 

 ………………………............... 

 

  



 

 

Sołectwo ……………………., dnia ……..…… r. 

 

 

 Pan 

 ……………………………………. 

 Burmistrz Warty 

 

 

WNIOSEK 

 

Na podstawie art. 7 w zw. z art. 5 ust. 2-3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 

sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, ze zm.) oraz uchwały Nr …………. zebrania wiejskiego 

sołectwa …………………… z dnia ………….. r., w związku z niewykorzystaniem środków 

funduszu sołeckiego w kwocie ……….. zł na zrealizowanie przedsięwzięć zgłoszonych przez  

sołectwo we wniosku z dnia ……….. r., wnoszę o zrealizowanie w ramach funduszu 

sołeckiego w ……. r. dodatkowego/-ych przedsięwzięcia/przedsięwzięć polegającego/-ych 

na: 

1. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….– kwota ………..… zł 

2. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… – kwota ………….. zł 

Razem szacowane koszty realizacji wprowadzanych przedsięwzięć: …………………. zł 

Uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia/przedsięwzięć:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 Sołtys sołectwa ……………. 

 

 ………………………............... 

  

  

 


