
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 

WÓJTA GMINY SIENNICA 

z dnia 16 sierpnia 2010 r. 

w sprawie: określenia wzoru wniosku zgłoszenia przedsięwzięcia do realizacji 
oraz określenia wzoru uchwały zebrania wiejskiego sołectwa o uwzględnienie  
w budżecie Gminy Siennica przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. 

Na podstawie art. 4 ust. l i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu 
sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, póz. 420 ze zm.) - zarządza się, co następuje: 

§1 

Ustala się wzór wniosku zgłoszenia przedsięwzięcia do realizacji w ramach 
funduszu sołeckiego, stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Ustala się wzór uchwały zebrania wiejskiego sołectwa o uwzględnienie  
w budżecie Gminy Siennica przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
 



zał. nr l 

Sołectwo ........................ dnia ........................ 

Gmina Siennica 

Wójt Gminy Siennica 

WNIOSEK 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U z 2009 r. Nr 

52, poz. 420 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Siennicy Nr XXVIII/211/10  

z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki zgłaszamy następujące zadania do wykonania  

w ramach funduszu sołeckiego: 

1.   ......................................................................................................... 

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

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

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

Przewidywane koszty planowanego zadania: 

1. ................................................... 

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

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

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

 

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

Pieczęć i podpis sołtysa 
  



zał. nr 2 

Uchwała Nr ........./2010 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa .................. 

z dnia ................ 2010 r. 

w sprawie : wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Siennica   

na rok 2011   r.  ze środków Sołectwa   ........................................................ 

w  ramach  funduszu  sołeckiego. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim  

( Dz.. U. z 2009 r. Nr. 52, póz. 420 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Siennicy 

 Nr XXVIII/211/10 z dnia 18 lutego 2010 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa................................... 

uchwala , co następuje: 

§1 

Wnioskuję się o uwzględnienie w budżecie Gminy Siennica na 2011 r. następujących 

przedsięwzięć w ramach środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa  

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

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

 Pieczęć i podpis Sołtysa 

 



Załącznik do uchwały Zebrania Wiejskiego 

Sołectwa ......................................... 

Przedsięwzięcie nr 1:  

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcie nr 2: 

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcie nr 3: 

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

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

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

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

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

 

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

                                                                                                      Pieczęć i podpis Sołtysa 


