
                                                                      …………………, dnia …..…………… 2023 r.                    

 

Pan 

Cezary Wojciechowski 

Wójt Gminy Gzy 

 

W N I O S E K 

 

 

                    Na podstawie art. 7 ust. 1 – 2 i 4 ustawy  z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. 

U. z 2014, poz. 301 z późn. zm. ) oraz uchwały  Nr ………… zebrania wiejskiego sołectwa 

…………………………………………………………… z dnia ………………. 2023 r. wnoszę                         

o uwzględnienie  w budżecie Gminy Gzy na rok 2023 zmiany  realizacji przedsięwzięcia polegającego  

na………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnieniem przyjęcia realizacji zmiany przedsięwzięcia jest2 

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

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

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

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

Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją zmiany przedsięwzięcia do wykonania         w ramach 

funduszu sołeckiego  wyniosą ……………………… zł3     i składają się   z następujących pozycji :    

1. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

   ………………………………………………………............................................ - ……………… zł 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………................ - ……………… zł 

3. ……………………………………………………………….………….............................................. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………….- ……………… zł                                            

                                                          

                                                                                            Sołtys wsi ………………………………… 

Załącznik: 

Protokół  zebrania wiejskiego z dnia …………… 2023 r. wraz z uchwałą Nr …../2023. 

_________________________________ 
1 Wniosek może  dotyczyć więcej niż jednego przedsięwzięcia, jednakże łączny ich koszt musi mieścić się 

    w kwocie funduszu. 
2 W szczególności winny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z wymogiem poprawy warunków życia  

   mieszkańców.  
3 Nie więcej niż kwota przyznana na dany rok. 



 

Uchwała Nr   .../……. 

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

z dnia ……………………………..  

 

w sprawie  zmiany przeznaczenia  środków  funduszu sołeckiego 

                  

           Na podstawie art. 7 ust. 1-2  i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim                               

(Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm. ) oraz § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa 

……………………………………………………………… (Uchwała Nr VIII/29/03 Rady Gminy Gzy 

z dnia  30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw z późn. zm. )   postanawia się co 

następuje: 

§ 1. 

 

Uchwala się wydatki budżetu  związane  z realizacją  zmiany   przedsięwzięcia  realizowanego do 

wykonania w miejscowości …………………………………………………………………………….. 

w ramach naliczonego funduszu sołeckiego na rok 2023 składające się z następujących pozycji: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

   ………………………………………………………............................................ - ……………… zł 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………................ - ……………… zł 

3. ……………………………………………………………….………….............................................. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………….- ……………… zł                                            

                                                                                                               Razem        .…………..……zł 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr 1/2022 Zebrania Wiejskiego Sołectwa  

……………………………………………………. z dnia  …………………… 2022 r. w sprawie 

uchwalenia wniosku o przyznanie  środków funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięcia. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa ………………………………………………….. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                              Przewodniczący  

                                                                                           Zebrania Wiejskiego 

 

                                                                                      …………………………… 



 

P R O T O K Ó Ł  Nr .../2023 

 
z zebrania wiejskiego wsi ………………………………………………………………………………. 

przeprowadzonego w dniu…………………………………….. o godz. ………………………………. 

w lokalu ………………………………………………………………………………………………….  

                   Na ogólną ilość …………. osób uprawnionych do głosowania obecnych było 

………………..  mieszkańców wsi, co stanowi nie mniej niż 10%. 

Lista obecności mieszkańców wsi stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

                   W zebraniu wiejskim ponadto udział wzięli : 

Pan/i ………………………………………………… przedstawiciel …………………………………. 

Pan/i …………………………………………………  przedstawiciel ………………………………… 

                    Na przewodniczącego zebrania wybrano:   

Pana/Panią ……………………………………………………………………………………………… 

Porządek zebrania: 

1. Otwarcie zebrania i  stwierdzenie prawomocności zebrania.  

2. Zapoznanie z ustawą o funduszu sołeckim i wielkością naliczonego funduszu sołeckiego na 

     rok 2023. 

3. Zgłaszanie i omówienie zgłoszonych  propozycji zmiany przedsięwzięcia do  realizacji 

    ze środków funduszu sołeckiego celem uwzględnienia  w budżecie Gminy Gzy na rok  

    2023. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany przeznaczenia  środków  funduszu sołeckiego. 

5. Wolne wnioski i pytania. 

6. Zamknięcie zebrania. 

 

Ad. pkt 1. 

             Otwarcia zebrania i stwierdzenia prawomocności zebrania dokonał/a: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ad. pkt 2. 

                 Z ustawą o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. 

zm.) i wielkością naliczonego funduszu sołeckiego na rok 2023 mieszkańców zapoznał/a 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 



Ad. pkt 3.  

               Mieszkańcy sołectwa zgłosili do wniosku następujące propozycje zmiany przedsięwzięcia do 

realizacji ze środków funduszu sołeckiego celem  uwzględnienia  w budżecie Gminy Gzy na rok 2023 

składające się z następujących pozycji: 

1. ……………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

   ………………………………………………………............................................ - ……………… zł 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

    …………………………………………………………………………................ - ……………… zł 

3. ……………………………………………………………….…………............................................... 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

     ………………………………………………………………………………………………………- ……………… zł   

                                                          

                                                                                               Razem                      ……………………zł. 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru : ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ad pkt 4.  

               W wyniku   głosowania  jawnego Zebranie Wiejskie w obecności   ……    osób 

uczestniczących w zebraniu …… głosami „za”,  przy ….   głosach „przeciwnych” oraz ….. głosach 

„wstrzymujących”  podjęło   Uchwałę Nr …./2023  w sprawie zmiany przeznaczenia środków  funduszu 

sołeckiego. 

Uchwała Nr ../2023 Zebrania Wiejskiego z dnia ……………………….. w sprawie zmiany 

przeznaczenia środków funduszu sołeckiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.      

 

 



Ad. pkt 5. 

Wolne wnioski i pytania: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ad. pkt 6. 

              Wobec wyczerpania się porządku zebrania, Przewodniczący 

………………………………………………… o godz. …………….. zamknął/a zebranie. 

 

 

               Protokolant:                                                             Przewodniczący 

                                                                                            Zebrania Wiejskiego   

        ……………………… 

                                                                                    …………………………………… 

            

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista obecności mieszkańców Sołectwa ……………………………………………………….. 

uprawnionych do głosowania na zebraniu wiejskim w dniu ………………………… w sprawie 

uchwalenia wniosku  o zmianę przedsięwzięcia  realizowanego ze środków finansowych z funduszu 

sołeckiego       

 

Lp. Nazwisko i imię Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 
 


