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^ rio ̂  ^" n^ B1 Zarządzenie Nr 344/2018 
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica 

z dnia 9 października 2018 r. 

w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu 
sołeckiego na 2019 rok. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U z 2018 r. 
poz. 994 ze zmianami) zarządzam co następuje: 

§1 

1. Powołuję Komisję Oceny Wniosków, zwaną dalej „Komisja" w następującym składzie: 

1) Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Pilica - Przewodniczący Komisji 

2) Skarbnik Miasta i Gminy Pilica - Członek Komisji 

3) Pracownik merytoryczny sprawujący nadzór nad Funduszem - Członek Komisji. 

2. Komisja dokonuje oceny wniosków pod wzglądem formalnym wg wzoru stanowiącego 

załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury oceny wniosków. 

§2 

1. Komisja w przypadku stwierdzenia braków lub uchybień wzywa wnioskodawców 

do uzupełnienia lub poprawienia wskazanych kwestii w terminie 3 dni od dnia dostarczenia 

wezwania. 

2. Komisja przedstawia swoje rekomendacje wraz z wnioskiem Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Pilica w terminie umożliwiającym dochowanie przez Burmistrza 7 dniowego terminu 

odrzucenia wniosku niespełniającego warunków formalnych. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

( 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Nr 344/2018 Burmistrza 
Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 
5 października 2018r. 

KARTA OCENY WNIOSKU 

Ocena wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji 
w roku 2019 r. złożonego przez sołectwo 

1. Ocena formalna 

Kryteria oceny 

Czy wniosek złożony został w wymaganym terminie? TAK/NIE 

Czy wniosek został podpisany przez osoby uprawnione? TAK/NIE 

Czy do wniosku dołączono wymagane załączniki, tj.; TAK/NIE 

- protokół z zebrania wiejskiego? TAK/NIE 

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku? TAK/NIE 

- listę obecności zebrania wiejskiego? TAK/NIE 

Czy zadania wskazane we wniosku: 

- są zadaniami własnymi gminy? TAK/NIE 

- są zgodne ze strategię rozwoju Gminy Pilica? TAK/NIE 

- służą poprawie warunków życia mieszkańców? TAK/NIE 

Czy są oszacowane koszty zadania? TAK/NIE 

Czy wniosek zawiera uzasadnienie realizacji zadań? TAK/NIE 

Czy przedsięwzięcie obejmuje okres jednego roku (roku budżetowego)? TAK/NIE 

Czy przedsięwzięcie nie wykracza poza sołectwo? TAK/NIE 

Czy wnioskowana kwota na wskazane przedsięwzięcie nie przekracza maksymalnej 
kwoty wyliczonej dla sołectwa? 

TAK/NIE 

2. Komisja w składzie: 

1 

2 

3 

Komisja pozytywnie/negatywnie zaopiniowała wniosek pod względem wymogów formalnych 
i merytorycznych. 

3. Akceptacja Burmistrza: 

wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y na uwzględnienie przedsięwzięć wskazanych we wniosku sołectwa 
w projekcie budżetu na rok 2019. 

Podpis: 


