
w sprawie: 

Zarządzenie Nr 113/2014 
Burmistrza Opoczna 

z dnia 07 lipca 2014 roku 

określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2015 roku 

Na podstawie art .. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 
301) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 maca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. W ramach realizacji zadań własnych gminy, zgodnie z uchwałą Nr XL/389/14 Rady 
Miejskiej w Opocznie z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w budżecie gminy, przeznaczone zostaną środki wyliczone na podstawie 
ustawy o funduszu sołeckim, zwane dalej funduszem sołeckim, wg wzoru: 

wysokość środków na dane sołectwo= (2 +liczba mieszkańców/100) x kwota bazowa 

F = { 2 + ( Lm/ 100 ) } X Kb 

gdzie: 
F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż 

dziesięciokrotność Kb, 

Lm - liczba mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok 
budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych 

mieszkańców, o którym mowa w art. 44a ust. 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 06.139.993), 
Kb - kwota bazowa 

Kwotę bazową oblicza się jako iloraz wykonywanych dochodów bieżących danej gminy za rok 
poprzedzający rok budżetowy o 2 lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej 
gminy według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o 2 lata, ustalonej przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Fundusz sołecki, o którym mowa w ust 1 przeznaczony zostanie 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. 1 
zostanie przedstawiona sołtysom przez Burmistrza Opoczna w terminie do 31 lipca 2014 roku 
pismem, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do dnia 30 
września 2014 roku przez sołectwo wniosku do Burmistrza Opoczna, według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia wraz z kserokopią listy obecności 
stanowiącą Załącznik Nr 3 i kserokopią uchwały zebrania wiejskiego wg Załącznika Nr 4. 

§ 4. 1. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku od sołectwa, Burmistrz Opoczna 
informuje sołtysa pismem o ewentualnym odrzuceniu wniosku niespełniającego warunków 



określonych w art. 5 ust. 2- 4 oraz art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, wzór pisma stanowi 
Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia. 

2. W przypadku odrzucenia wniosku, sołectwo ma prawo podtrzymać wniosek w terminie 
7 dni od dnia otrzymania tej informacji, kierując go do Rady Miejskiej w Opocznie za 
pośrednictwem Burmistrza Opoczna, zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim, wzór 
pisma stanowi Załącznik Nr 6 lub złożyć ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie wniosek, 
zgodnie z art. 5 ust 8 ustawy o funduszu sołeckim, wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 7 do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 5. 1. W trakcie roku budżetowego, nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu na rok 2015 
i nie później niż do 31 października 2015 roku sołectwo może złożyć do Burmistrza Opoczna 
wiosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu, wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 8. 

2. Wniosek sołectwa może również dotyczyć dodania nowego przedsięwzięcia w związku 
z oszczędnościami wynikłymi z realizacja „pierwotnego" wniosku, zgodnie z wzorek stanowiącym 
Załącznik Nr 9. 

3. W przypadku odrzucenia wniosków o zmianę przedsięwzięć i/lub dodania nowego 
przedsięwzięcia stosuje się procedurę opisaną w § 4. 

§ 6. Fundusz sołecki należy wykorzystać do 24 grudnia 2014 roku. Niewykorzystane do 
dnia 24 grudnia 2015 roku środki funduszu wygasają z upływem roku i nie przechodzą na kolejny 
rok budżetowy. 

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 113/2014 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 07 lipca 2014 roku 

(L.dz.) 

(miejscowość, data) 

Sołtys Sołectwa 

Działając na podstawie art. 3 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu 
sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) oraz Uchwały Nr XL/389/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
21 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 
Gminy Opoczno, Burmistrz 

informuje: 

że wysokość środków przypadająca sołectwu ........................ w ramach funduszu sołeckiego na 
2015 rok wynosi ........................................... zł (słownie złotych: 

............................................................................................. ········· ....................................................... ). 

Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków jest złożenie przez Panią/Pana 
Burmistrzowi Opoczna, w terminie do 30 września 2014 roku, wniosku uchwalonego przez 
zebranie wiejskie, zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji. Do 
realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki: 

wskazujący przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służący 

poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią gminy wraz z 

uzasadnieniem ich wyboru, 
zawierający szacowane przez sołectwo koszty przedsięwzięć, przy czym koszty te nie 
mogą być wyższe niż kwota funduszu na rok 2015 wskazana w niniejszej informacji. 

Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego 

przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków 
posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

Otrzymują: 

1. adresat 
2. a/a 



Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr 113/2014 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 07 lipca 2014 roku 

(miejscowość, data) 

Burmistrz Opoczna 

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

2014 r. poz. 301) oraz Uchwały Nr ............... zebrania wiejskiego sołectwa ........................................ . 
z dnia ........................... 2014 r. wnoszę o realizację przedsięwzięcia/przedsięwzięć polegającego/-
ych na: 

1. ································································································································································· 

.................................................................................. - szacowany koszt około ................................... zł 

2 ................................................................................................................................................................. . 

.................................................................................. - szacowany koszt około ................................... zł 

3 ................................................................................................................................................................. . 

.................................................................................. - szacowany koszt około ................................... zł 

4 .................................................................................................................................................................. . 

.................................................................................. - szacowany koszt około .................................... zł 

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

Uzasadnieniem realizacji przedsięwzięcia/przedsięwzięć jest1 
............................................................ . 

Podpis sołtysa 

1 W szczególności winny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z wymogiem poprawy warunków życia 
mieszkańców. 



Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 113/2014 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 07 lipca 2014 roku 

(miejscowość, data) 

Lista obecności 

mieszkańców sołectwa .... „„.„ .. „„.„.„„.„.„„.„ ..... „ .... „.„ ..... . 

na zebraniu wiejskim w dniu „„„„„„„„„„„„„.„.„„„„„„.„„„ 

w sprawie: ustalenia i uchwalenia wniosku o przyznanie środków finansowych 

z funduszu sołeckiego na realizacje zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców 

L.p. Nazwisko i imię Nr domu Podpis 

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 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 



Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia Nr 113/2014 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 07 lipca 2014 roku 

w sprawie: 

Uchwała Nr „„„„„„/ 2014 
Zebrania Wiejskiego Sołectwa ... „.„„ ..... „. 

z dnia ....................... 2014 r. 

wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Opoczno na rok 2015, ze 

środków Sołectwa .................................... , w ramach funduszu sołeckiego 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. 

poz. 301), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wnioskuje do Rady Miejskiej w Opocznie o uwzględnienie w budżecie Gminy na 2015 rok 

następujących przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego: 

1. ·············································································································································· 

2. ·············································································································································· 

3. ·············································································································································· 

4. ·············································································································································· 

5. ·············································································································································· 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa ................................ . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

podpisy: ............................................. . 



Załącznik Nr 5 
do Zarządzenia Nr 113/2014 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 07 lipca 2014 roku 

(L. dz.) 

(miejscowość, data) 

Sołtys Sołectwa 

Zgodnie z art. 5 ust 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U z 2014 r. poz. 

301) informuję, o odrzuceniu wniosku z dnia ............................ 2014 r. w sprawie przeznaczenia 

środków funduszu sołeckiego przypadających sołectwu ......................................................... na rok 

2015, ze względu na: 

Pouczenie: 

Jednocześnie informuję o możliwości podtrzymania przez Panią/Pana wniosku poprzez skierowanie go , 
na podstawie art. 5 ust 6 ustawy o funduszu sołeckim za pośrednictwem Burmistrza, do Rady Miejskiej, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. 
Ponadto informuję1 o możliwości ponownego zwołania zebrania wiejskiego i uchwalenia prawidłowego 
wniosku, który powinien być przekazany, za pośrednictwem Burmistrza Radzie Miejskiej w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania niniejszego pisma, stosownie do art. 5 ust. 7- 8 ustawy o funduszu sołeckim Ponownie 
uchwalony wniosek powinien być zgodny z przepisami art. 5 ust. 2-3 ustawy o funduszu sołeckim oraz 
zawierać dokumentację zabrania wiejskiego potwierdzającą jego uchwalenie. 

1 Informacja zawarta w tym akapicie powinna znaleźć się zawsze, za wyjątkiem sytuacji, gdy podstawą odrzucenia 
wniosku jest złożenie go po terminie 30 września. Inaczej mówiąc zamieszczamy ją w przypadku, gdy jako podstawa 
odrzucenia wniosków wskazany został art.5 ust. 2, art.5 ust 3 lub art. 5 ust.3 w zw. z art. 2 ust. 6 ustawy. 



Załącznik Nr 6 
do Zarządzenia Nr 113/2014 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 07 lipca 2014 roku 

za pośrednictwem 

(miejscowość, data) 

Rada Miejska w Opocznie 

Burmistrza Opoczna 

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2014 r. 

poz 301) podtrzymuję wniosek sołectwa ................................................. W sprawie przeznaczenia środków 

funduszu sołeckiego w 2015 roku, odrzucony przez burmistrza Opoczna z powodu 

I zwracam się o rozpatrzenie jego prawidłowości przez Radę Miejską. 

Podpis sołtysa 

Załączniki: 

1. Wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego z dnia .................... 2014 r. 

2. Lista obecności z zebrania wiejskiego z dnia ............................................... 2014 r. 



Załącznik Nr 7 
do Zarządzenia Nr 113/2014 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 07 lipca 2014 roku 

za pośrednictwem 

(miejscowość, data) 

Rada Miejska w Opocznie 

Burmistrza Opoczna 

Na podstawie art. 5 ust. 7-i 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 
2014 r. poz. 301) oraz Uchwały Nr ................... zebrania wiejskiego sołectwa 

......................................... z dnia ........................... 2014 r. przedkładam ponownie uchwalony 

wniosek i wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu realizację przedsięwzięcia/przedsięwzięć 
polegającego/-ych na: 

1. ································································································································································· 

.................................................................................. - szacowany koszt około ................................... zł 

2. ································································································································································· 

.................................................................................. - szacowany koszt około ................................... zł 

3. ································································································································································· 

.................................................................................. - szacowany koszt około ................................... zł 

4. ································································································································································· 

.................................................................................. - szacowany koszt około ................................... zł 

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

Uzasadnieniem realizacji przedsięwzięcia/przedsięwzięć jest1 
.•.•••••••..•.....................................•........•• 

Podpis sołtysa 

Załączniki: 

Uchwała zebrania wiejskiego z dnia .. „ ........................... 2014 r. i lista obecności 

1 W szczególności winny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z wymogiem ustawy poprawy warunków 
życia mieszkańców. 



Załącznik Nr 8 
do Zarządzenia Nr 113/2014 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 07 lipca 2014 roku 

(miejscowość, data) 

Burmistrz Opoczna 

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} oraz Uchwały Nr „„„„„„„. zebrania wiejskiego sołectwa 
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. z dnia „„„„„„„„„„„„„. 2014 r. wnoszę o zmianę przedsięwzięć/zmianę 
zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego 
przypadającego sołectwu „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ . Zgodnie z uchwałą zebrania 
wiejskiego przeznaczeniem funduszu sołeckiego w 2015 roku, po zmianach jest: 

1. „.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. 

„„„„.„.„„„„.„„„„„„„.„.„„„„.„„„„„„„„„„„„„.„„„. - szacowany koszt około „.„.„„„„„„„„„„.„„„. zł 

2. „.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. 

„„„„.„.„„„„.„„„„„„„.„.„„„„.„„„„„„„„„„.„„„„„„. - szacowany koszt około „.„„„„„„„„„„„„„.„„ zł 

3. „.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. „ .... „„.„.„.„.„.„.„.„ .... „.„.„.„.„.„.„.„.„ .. 

„„„.„„„ .. „.„ .. „„ ... „„.„.„„.„„„.„„„„„ .... „„„„.„ .. „„„ - szacowany koszt około „„„„.„„ .. „„„ .. „„.„.„. zł 

4. „.„.„.„.„ .. „„.„ .. „„.„.„.„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. „„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„.„ •. „„.„.„.„.„.„.„.„.„ .. 

„.„„„„„„„.„„„.„„.„.„„„.„„„ .. „„„„„.„„„.„„„„„„„ .. - szacowany koszt około „„„.„„„„„„„„.„„„„„ zł 

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

Uzasadnieniem realizacji przedsięwzięcia/przedsięwzięć jest1 
.„„.„ .. „„.„„„„„„„„„„„„„„„„.„„ .... „ ... 

Podpis sołtysa 

Załączniki: 

Uchwała zebrania wiejskiego z dnia ........ „ ..... „.„ ......... „2015 r. i lista obecności 

1 W szczególności winny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z wymogiem poprawy warunków życia 
mieszkańców. 



Załącznik Nr 9 
do Zarządzenia Nr 113/2014 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 07 lipca 2014 roku 

(miejscowość, data) 

Burmistrz Opoczna 

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) oraz Uchwały Nr ............... zebrania wiejskiego sołectwa 
......................................... z dnia ........................... 2015 r. w związku z niewykorzystaniem środków 
funduszu sołeckiego w kwocie .................. zł na zrealizowanie przedsięwzięć zgłoszonych przez 
sołectwo we wnisoku z dnia ................... 2014 r. wnoszę o zrealizowanie w ramach funduszu 
sołeckiego w 2015 r. dodatkowego/-ych przedsięwzięcia/przedsięwzięć polegających na: 

1. ·································································································································································· 

.............................. „ .................................................. - szacowany koszt około .................................... zł 

2. ·································································································································································· 

.................................................................................. - szacowany koszt około ..................................... zł 

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

Uzasadnieniem realizacji przedsięwzięcia/przedsięwzięć jest1 
..•.......•................••............................... 

Podpis sołtysa .................................................................................. „ ....••..•. 

Załączniki: 

Uchwała zebrania wiejskiego z dnia ............................... 2015 r. i lista obecności 

1 W szczególności winny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z wymogiem poprawy warunków życia 
mieszkańców. 


