
Mieszkańcy ………….., dnia…………………… r. 
Sołectwa ………………….. 

Zebranie Wiejskie 
Mieszkańców Wsi   ………………….. 

WNIOSEK 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 
(Dz. U. 2014 r., poz. 301, z 2010 r. Nr 217, poz. 1427) wnosimy o uchwalenie 
w ramach funduszu sołeckiego na 20....... r. dla wsi 
……………………………………… przedsięwzięć polegających na: 

Zadanie nr 1 (wpisać nazwę przedsięwzięcia) - 
……………..................….......................................................................................................
............……………..................…...........................................................................................
........................……………..................…...............................................................................
....................................……………..................…................................................................... 
Czy w/w zadanie będzie realizowane wspólnie z innym sołectwem? 
(zaznaczyć właściwe) 

 nie 

 tak (wpisać z którym) ………………………………………………………………………. 
(wówczas dwa lub więcej sołectw zobligowane są odrębnie uchwalić wniosek dot. realizacji w/w przedsięwzięcia) 

Szacowany koszt zadania Nr 1 wyniesie ………………………….. ……………zł 
Na całkowity koszt zadania Nr 1 składają się w szczególności: 
- …………………………………………………………………….. -………………….. zł 
- …………………………………………………………………….. -………………….. zł 
- …………………………………………………………………….. -………………….. zł 
Uzasadnienie realizacji zadania Nr 1: 
(w szczególności powinny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z zadaniami własnymi gminy, służący poprawie warunków 

życia mieszkańców sołectwa i zgodne ze strategią rozwoju gminy). 

…....................................................................................................................................... 
.........….............................................................................................................................. 
……………..................…....................................................................................................... 
……………..................….......................................................................................................
............……………..................…...........................................................................................
........................……………..................…...............................................................................
....................................……………..................…................................................................... 

Zadanie nr 2 (wpisać nazwę przedsięwzięcia) - 
……………..................….......................................................................................................
............……………..................…...........................................................................................



........................……………..................…...............................................................................

....................................……………..................…................................................................... 
Czy w/w zadanie będzie realizowane wspólnie z innym sołectwem?  
(zaznaczyć właściwe)  

 nie  
 tak (wpisać z którym) ……………………………………………………………………….  
(wówczas dwa lub więcej sołectw zobligowane są odrębnie uchwalić wniosek dot. realizacji w/w przedsięwzięcia)  

Szacowany koszt zadania Nr 2 wyniesie ………………………….. ……………zł  
Na całkowity koszt zadania Nr 2 składają się w szczególności:  
 
- …………………………………………………………………….. -………………….. zł  
- …………………………………………………………………….. -………………….. zł  
- …………………………………………………………………….. -………………….. zł  
Uzasadnienie realizacji zadania Nr 2:  
(w szczególności powinny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z zadaniami własnymi gminy, służący poprawie warunków 

życia mieszkańców sołectwa i zgodne ze strategią rozwoju gminy).  

……………..................….......................................................................................................
............……………..................…...........................................................................................
........................……………..................…...............................................................................
....................................……………..................…...................................................................
................................................……………..................….......................................................
............................................................……………..................…........................................... 
Zadanie nr 3 (wpisać nazwę przedsięwzięcia) –  
……………..................….......................................................................................................
............……………..................…...........................................................................................
........................……………..................…...............................................................................
....................................……………..................…...................................................................
................................................……………..................….......................................................
............................................................……………..................…........................................... 
Czy w/w zadanie będzie realizowane wspólnie z innym sołectwem?  
(zaznaczyć właściwe)  

 nie  
 tak (wpisać z którym) ……………………………………………………………………….  
(wówczas dwa lub więcej sołectw zobligowane są odrębnie uchwalić wniosek dot. realizacji w/w przedsięwzięcia)  

Szacowany koszt zadania Nr 3 wyniesie ………………………….. ……………zł  
Na całkowity koszt zadania Nr 3 składają się w szczególności:  
- …………………………………………………………………….. -………………….. zł  
- …………………………………………………………………….. -………………….. zł  
- …………………………………………………………………….. -………………….. zł  
Uzasadnienie realizacji zadania Nr 3:  
(w szczególności powinny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z zadaniami własnymi gminy, służący poprawie warunków 

życia mieszkańców sołectwa i zgodne ze strategią rozwoju gminy).  

……………..................….......................................................................................................
............……………..................…...........................................................................................



........................……………..................…...............................................................................

....................................……………..................…...................................................................

................................................……………..................….......................................................

............................................................……………..................…...........................................

........................................................................……………..................…...............................  
 
Szacowany łączny koszt wszystkich w/w przedsięwzięć składa się z następujących 
pozycji kwotowych: (wpisać kwotę)  
 
1. Zadanie Nr 1 -………………………....................zł  

2. Zadanie Nr 2 -………………………....................zł  

3. Zadanie Nr 3 -………………………....................zł  

 

Popieram wniosek i potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną  
o przetwarzaniu danych osobowych 

 
/Klauzula informacyjna dostępna na stronie http://www.bip.izabelin.pl/p,174,klauzula-
informacyjna/ 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Podpis  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 


