
 

WNIOSEK O PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W NEKIELCE NA 2018 ROK 

[maksymalna kwota 23 513,14 zł] 

A. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Należy nazwać i pokrótce opisać przedsięwzięcie, na które wnioskowane są środki finansowe z Funduszu Sołeckiego 2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 

B. KOSZTORYS 

Należy podać realny koszt związany z realizacją przedsięwzięcia (należy podać kwotę brutto) udokumentowany ofertą potencjalnego 
wykonawcy załączoną do niniejszego wniosku w pkt. E 

 

KOSZT: ________________________ zł brutto 

C. UZASADNIENIE 

Należy w kilku zdaniach napisać dlaczego wnioskowana kwota na przedsięwzięcie jest ważna dla wsi i jej społeczności (uzasadniając, najlepiej 
powołać się na przynajmniej jeden z podpunktów z załączonego wyciągu z Ustawy o samorządzie gminnym Art. 7. pkt.1. ppkt. 1-20.) 

 

 

 

  



 

D. PODPISY 

Należy zebrać przynajmniej 15 podpisów dorosłych mieszkańców sołectwa 

 

 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

4. __________________________________________ 

5. __________________________________________ 

6. __________________________________________ 

7. __________________________________________ 

8. __________________________________________ 

9. __________________________________________ 

10. _________________________________________ 

11. __________________________________________ 

12. __________________________________________ 

13. __________________________________________ 

14. __________________________________________ 

15. __________________________________________ 

16. __________________________________________ 

17. __________________________________________ 

18. __________________________________________ 

19. __________________________________________ 

20. __________________________________________ 

21. __________________________________________ 

22. __________________________________________ 

23. __________________________________________ 

24. __________________________________________ 

25. __________________________________________ 

26. __________________________________________ 

27. __________________________________________ 

28. __________________________________________ 

29. __________________________________________ 

30. __________________________________________ 

 

E. ZAŁĄCZNIK 

Należy dołączyć do wniosku wycenę, którą przedstawił potencjalny wykonawca, np. wydruk oferty cenowej lub wydruk korespondencji  
z wykonawcą  (jeśli wyceny dokonano za pośrednictwem telefonu należy podać kontakt do osoby, która przedstawiła ofertę cenową – imię  
i nazwisko wraz z numerem telefonu i/lub e-mailem oraz nazwą firmy, którą wykonawca reprezentuje) 

 

  



WYCIĄG Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 

Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z dnia 8 marca 1990 r. 

 
Art. 7 

 
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują 

sprawy: 
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i 

porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz; 

3a)  działalności w zakresie telekomunikacji; 
4) lokalnego transportu zbiorowego; 
5) ochrony zdrowia; 
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 
6a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 
8) edukacji publicznej; 
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 
11) targowisk i hal targowych; 
12) zieleni gminnej i zadrzewień; 
13) cmentarzy gminnych; 
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i  przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek 

pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 
18) promocji gminy; 
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536,  
z późn. zm.); 

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 
2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. 
3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na 

ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się 
odpowiednio. 

 


