
………………………. ………….., dnia………………………. r. 
(nazwa sołectwa ) 

Pani Dorota Zmarzlak 
Wójt Gminy Izabelin 

WNIOSEK 

Na podstawie art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu 
sołeckim (Dz. U. 2014 r., poz. 301, z 2010 r. Nr 217, poz. 1427) oraz uchwały 
Zebrania Wiejskiego Sołectwa ……………………………… z dnia …………………….... 20........ 
r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy Izabelin na rok 20...... 
realizacji przedsięwzięcia1 polegającego 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 

1 Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego przedsięwzięcia, jednakże łączny ich koszt musi mieścić się w 
kwocie funduszu. 



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).  

 
……………..................….......................................................................................................
............……………..................…...........................................................................................
........................……………..................…...............................................................................
....................................……………..................…...................................................................
................................................……………..................….......................................................
............................................................……………..................…...........................................
........................................................................……………..................…............................... 
 
Zadanie nr 4 (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 4 wyniesie ………………………….. ……………zł  
 
Na całkowity koszt zadania Nr 4 składają się w szczególności:  
 
- …………………………………………………………………….. -………………….. zł  
- …………………………………………………………………….. -………………….. zł  
- …………………………………………………………………….. -………………….. zł  
 
 
 
Uzasadnienie realizacji zadania Nr 4:  
(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  

4. Zadanie Nr 4 -………………………....................zł  

 

Razem: ……………………………..zł (łączny koszt wszystkich przedsięwzięć nie może 

przekroczyć kwoty funduszu przyznanej na dany rok budżetowy). 

 



Wysokość środków przypadających Sołectwu w ramach funduszu sołeckiego w ……….. 

roku wynosi …………………………….  

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

            (podpis Sołtysa) 

 

 
 
  

. 
Załączniki: 
 

1. Protokół z zebrania wiejskiego  
2. Uchwała zebrania wiejskiego 
3. Lista obecności na zebraniu wiejskim  

 


