Załącznik do uchwały Nr ……………
Zebrania Wiejskiego Sołectwa ………………………………...
z dnia ….…………………………………………………….

Wójt Gminy Olszewo-Borki
WNIOSEK DO FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/251/14 Rady Gminy Olszewo – Borki z dnia 26 marca
2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy Olszewo-Borki
na 2018 rok kwoty ………………………………. zł w związku z realizacją następujących przedsięwzięć:
Lp.

Zwięzła nazwa

Uzasadnienie potrzeby realizacji

Koszt całkowity

Środki funduszu
sołeckiego

Inne źródła
finansowania
(jakie?)

1

2

Wniosek niniejszy został przyjęty przez zebranie wiejskie w dniu ………………………………………………………
Przedsięwzięcie jest zgodne z:
planem odnowy wsi
Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Olszewo-Borki na lata 2016-2030
Załączniki:
1) Uchwała zebrania wiejskiego Nr ………………. z dn. …………........
2) Protokół zebrania wiejskiego z dn. …………........................
3) Lista obecności z zebrania wiejskiego z dn. ………………………..
4) Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie (jeśli dotyczy).
5) Projekt wraz z pozwoleniem na budowę (kopia) lub potwierdzenie Referatu Inwestycji o posiadaniu takich dokumentów
– w przypadku robót budowlanych.

Sołtys Sołectwa …………………….
…………………………………….
Czytelny podpis / pieczęć
………………………………………………………..
Miejscowość, data

Załącznik do uchwały Nr ……………
Zebrania Wiejskiego Sołectwa ………………………………...
z dnia ….…………………………………………………….

Wójt Gminy Olszewo-Borki
ZMIANA WNIOSKU DO FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/251/14 Rady Gminy Olszewo – Borki z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, wnoszę o wprowadzenie zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki na 2018 rok
przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego polegających na:
Zwięzła nazwa zadania

Lp.
1

2

Uzasadnienie wprowadzenia zmian

Koszt całkowity

Środki funduszu
sołeckiego

Inne źródła
finansowania
(jakie?)

Przed zmianą

Przed zmianą

Przed zmianą

Przed zmianą

Po zmianie

Po zmianie

Po zmianie

Po zmianie

Przed zmianą

Przed zmianą

Przed zmianą

Przed zmianą

Po zmianie

Po zmianie

Po zmianie

Po zmianie

Wniosek niniejszy został przyjęty przez zebranie wiejskie w dniu ………………………………………………………
Przedsięwzięcie jest zgodne z:
planem odnowy wsi
Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Olszewo-Borki na lata 2016-2030
Sołtys Sołectwa …………………….
Załączniki:
1) Uchwała zebrania wiejskiego Nr ……………. z dn. …………........
2) Protokół zebrania wiejskiego z dn. …………................................
3) Lista obecności z zebrania wiejskiego z dn. ……………………..
4) Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie (jeśli dotyczy).
5) Projekt wraz z pozwoleniem na budowę (kopia) lub potwierdzenie Referatu Inwestycji o posiadaniu takich dokumentów
– w przypadku robót budowlanych.

…………………………………….
Czytelny podpis / pieczęć
………………………………………………………..
Miejscowość, data

