
Warunki ubiegania si ę o środki z funduszu sołeckiego Gminy Miłomłyn 
 
1. O środki z funduszu sołeckiego moŜe ubiegać się kaŜde sołectwo z gminy 
Miłomłyn. 
2. Informacja o wysokości środków dostępnych w danym roku dla poszczególnych 
sołectw przekazywana jest do sołtysów do 31 lipca roku go poprzedzającego. 
3. O tym, na co przeznaczyć środki, decyduje zebranie wiejskie, na którym zostanie 
uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. 
4. Wniosek moŜe być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 
5. We wniosku naleŜy wskazać, co mieszkańcy chcą zrobić wraz z uzasadnieniem 
słuszności podjętych działań oraz podać przewidywany koszt tych prac. 
6. Wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie moŜe być wyŜsza niŜ ta, która 
została określona dla danego sołectwa. 
7. Wniosek powinien dotyczyć zadań/ przedsięwzięć, które: 
- są zadaniami własnymi gminy, 
- sprzyjają poprawie warunków Ŝycia mieszkańców, 
- są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
8. Uchwalony wniosek wraz z załącznikami (protokołem z zebrania wiejskiego, 
uchwałą zatwierdzającą wniosek oraz listą obecności mieszkańców w zebraniu 
wiejskim) sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn w terminie do dnia 
30 września roku poprzedzającego rok, w którym chcemy otrzymać pieniądze. 
9. JeŜeli Burmistrz oceni, Ŝe wniosek jest prawidłowo sporządzony, to przekazuje 
go Radzie Miejskiej. 
10. JeŜeli natomiast wniosek nie jest prawidłowy, to Burmistrz: 
– w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku informuje o tym sołtysa, 
– sołtys moŜe zgodzić się z oceną Burmistrza (i nic dalej nie robić, wtedy sołectwo 
nie otrzyma pieniędzy), 
lub 
– w terminie 7 dni od otrzymania tej informacji – przekazać ponownie wniosek (który 
moŜna poprawić, uzupełnić) do Rady Miejskiej za pośrednictwem Burmistrza, 
– w przypadku złoŜenia ponownie wniosku przez sołtysa, Rada Miejska rozpatruje 
ten wniosek w terminie 30 dni od jego otrzymania. Burmistrz musi uwzględnić 
rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w tym zakresie – dlatego jest obowiązany wpisać 
środki finansowe na realizację zadań wskazanych we wniosku – w odpowiednich 
pozycjach projektu budŜetu gminy. 
11. Burmistrz moŜe odrzucić wniosek wtedy, gdy nie spełnia on określonych 
warunków (zawiera błędy), o których jest mowa w ustawie o funduszu sołeckim. 
Te błędy to np.: 
– wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie, 
– we wniosku nie wskazano, na co mają zostać przeznaczone pieniądze, 
– wniosek nie zawiera uzasadnienia, 
– nie podano przewidywanych kosztów lub koszty przewyŜszają te, które zostały 
określone dla danego sołectwa, 
– wniosek został przekazany do Burmistrza po dniu 30 września roku 
poprzedzającego rok, w którym chcemy otrzymać pieniądze. 
 
 


