
ZARZĄDZENIE NR OR.IV.0050.410.2020 
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia NR Or-IV.0050.305.2019 w sprawie określenia procedury 
wprowadzenia do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój środków z funduszu sołeckiego i ich 

rozliczania 

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst 
Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 
(Dz. U. z 2014, poz. 301 z późn. zm.) zarządzam: 

§ 1.  W zarządzeniu nr Or-IV.0050.305.2019 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 5 czerwca 
2019 roku wprowadza się następujące zmiany: Obecna treść  § 2 otrzymuje oznaczenie jako ustęp 
1 i dopisuje się ustęp 2 w tym paragrafie o treści:  

"2. ustalić wzór wniosku o zmianie przedsięwzięć z funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 3". 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów i biur Urzędu Miasta, dyrektorom 
i kierownikom jednostek budżetowych Miasta oraz sołtysom. 

§ 3.  Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta. 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

       I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

        /-/ Roman Foksowicz  

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do zarządzenia Nr    

OR.IV.0050.410.2020 

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój 

z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

Wniosek o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego 

Na podstawie art. 7 ust. 1-4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014, 
poz.301 z późn.zm.) oraz uchwały nr .............. Zebrania Wiejskiego 
Sołectwa.............................................................. z dnia ................................r. wnoszę o zmianę 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok …………………. 

Zmiana polega na: 

...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 

Uzasadnieniem przyjęcia realizacji przedsięwzięcia jest1):  
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją przedsięwzięcia wyniosą  
..................zł (brutto)2)  i składają się z następujących pozycji: 

1. .........................................................................................................  -   .......................... zł 

2. .......................................................................................................... -   .......................... zł 

3. ...........................................................................................................-   .......................... zł 

4. ...........................................................................................................-   .......................... zł 

5. ...........................................................................................................-   .......................... zł 

 Sołtys Sołectwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) W szczególności winny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z wymogiem poprawy warunków życia 
mieszkańców 

2) Łącznie nie więcej niż kwota przyznana na dany rok 

                                                      


