
ZARZĄDZENIE Nr 55/2018 

z dnia 25 września 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków sołectw składanych 

w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (tekst 
jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349,poz. 1432) oraz art. 5 ustawy z dnia 
21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późniejszymi 
zmianami), w związku z uchwałą Nr VII/38/2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 marca 2015 
roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Szydłów środków 
stanowiących fundusz sołecki, zarządzam, co następuje: 

1. Powołuję komisję do przeprowadzenia oceny wniosków składnych w ramach 
Fundusz Sołeckiego na 2019 rok w następującym składzie: 
1) Jan Klamczyński - przewodniczący, 
2) Sylwester Celejowski - zastępca przewodniczącego komisji, 
3) Paweł Kluszczyński - członek komisji, 
4) Anna Pytowska - członek komisji, 
5) Janusz Machnik - członek komisji. 

2. Komisja obraduje w składzie co najmniej 4 - osobowym. 
3. W obradach komisji uczestniczy przewodniczący komisji lub zastępca 

przewód n i cząceg o. 

1. Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem formalnym ( tj. czy wniosek został 
złożony w wymaganym terminie, podpisany przez osoby uprawnione, zawiera 
wymagane załącznik.) 

2. Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem merytorycznym, tj. czy 
przedsięwzięcia do planowania są: 
a) zadaniami własnymi gminy, 
b) służą poprawie życia mieszkańców, 
c) są zgodnie ze strategią rozwoju gminy. 

3. Ocena wniosku odbywa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Nr 33/2016 Wójta Gminy Szydłów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia 
regulaminu oraz procedur ustalania i wydatkowania Fundusz Sołeckiego w Gminie 
Szydłów. 

Komisja przedstawia swoje rekomendacje wraz z wnioskami Wójtowi Gminy, w terminie 
umożliwiającym dochowanie przez Wójta ustawowych terminów rozpatrzenia wniosków. 

§ 1 -

§ 2 . 

§ 3 . 

§ 4 . 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

WÓJT 


