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Zarządzenie Nr 152/2018
Wójta Gminy Brody
z dnia 11 września 2018 roku

w spawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków sołectw składanych
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019
Na podstawie art. 30 ust. 1 uStawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ), oraz art. 5 ustawy z dnia 21 lutego
2014r. ó funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 z późn. zm.) w związku z Uchwałą
nr 1V/20/2015 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Brody środków stanowiących Fundusz Sołecki
Wójt Gminy Brody zarządza co następuje:
§1
1. Powołuje komisję do przeprowadzenia oceny wniosków składanych w ramach Funduszu
Sołeckiego na rok 2019w następującym składzie:
Mateusz Bidziński
Anna Kwiecień
Anna Wojciechowska
Paweł Zięba
Justyna Usowska

- Przewodniczący Komisji
- Zastępca Przewodniczącego
- Członek Komisji
- Członek Komisji
- Członek Komisji

Komisja obraduje w składzie co najmniej 3 osobowym.
W obradach komisji musi uczestniczyć przewodniczący komisji lub zastępca
przewodniczącego komisji
*2
I. Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem formalnym (tj. czy wniosek został
złożony w odpowiednim terminie, podpisany przez osoby upoważnione, zawiera
wymagane załączniki).
2. Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem merytorycznym, tj. czy
przedsięwzięcia planowane do wykonania są:
zadaniami Gminy
służą poprawie warunków życia mieszkańców
są zgodne ze strategią rozwoju Gminy
3. Ocena wniosków odbywa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§3
Komisja przedstawia rekomendację wraz z wnioskiem Wójtowi Gminy w terminie 5 dni
roboczych licząc od ustawowego terminu składania przez sołectwa wniosku.
*4
Komisja rozpocznie pracę z dniem otrzymania pierwszego wniosku sołectwa.
§5
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
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Załącznik Nr I

KARTA OCENY WNIOSKU
środków
z Funduszu Sołeckiego na rok 2019 złożonego przez
Ocena wniosku o przyznanie
w dniu
2018r.
sołectwo
Ocena formalna
Kryteria oceny

TAK

NIE

TAK

NIE

Czy wniosek został złożony w odpowiedniej formie?
Czy wniosek został podpisany przez osoby uprawnione?
Czy do wniosku dołączono odpowiednie załączniki?
-protokół z zebrania wiejskiego
-uchwalę w sprawie zatwierdzenie wniosku
-listę obecności z zebrania wiejskiego
wskazuje
przedsięwzięcie
Czy
złożony
wniosek
przewidziane do realizacji w ramach przyznanych
sołectwu środków i czy zawiera oszacowanie kosztów
przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem?
Ocena merytoryczna
Czy wszystkie przedsięwzięcia wskazane we wniosku:
- są zadaniami własnymi Gminy?
- służą poprawie warunków życia mieszkańców?
- są zgodne ze strategią rozwoju gminy?
- zostały oszacowane?

3. Stanowisko Komisji:
Komisja po rozpatrzeniu
2018r. wniosku sołectwa
(wnosi o przyznanie środków z funduszu soleckiego na rok 2019) stwierdza się, że wniosek
spełnia/niespełna wymogi formalno-prawne i ocenia go pozytywnie/negatywnie.
Podpisy:
I. Mateusz Bidziński — Przewodniczący Komisji
Anna Kwiecień — zastępca Przewodniczącego
Paweł Zięba — członek Komisji
Anna Wojciechowska — członek Komisji
Justyna Usowska — członek Komisji
4. Akceptacja Wójta Gminy Brody
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na uwzględnienie przedsięwzięć wskazanych we
wniosku sołectwa
w projekcie budżetu na rok 2019.

Data.

Podpis •

