
w sprawie: 

Zarządzenie Nr 113/2018 
Burmistrza Opoczna 

z dnia 18 czerwca 2018 roku 

zmiany Zarządzenia Nr 127/2017 Burmistrza Opoczna z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie 
określenia procedur wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Opoczno 

§ 1. W zarządzeniu Nr 127 /2017 Burmistrza Opoczna z dnia 10 lipca 2017 roku dokonuje się zmiany 
brzmienia wybranych załączników, o których mowa w§ 3.1, odpowiednio: Załącznika Nr 2 (wzór uchwały), 
Załącznika Nr 3 (wzór protokołu) i Załącznika Nr 4 (wzór listy obecności). W załączeniu nowe wzory w/w 
ałączników. 

§ 2. Pozostałe paragrafy nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 113/2018 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 18 czerwca 2018 roku 

Uchwała Nr „„„„ .. /„„.„.„.„. 

Zebrania Wiejskiego Sołectwa ........................ .... „ .. „ .......................... „ ... . 

z dnia ... ..... „. „ . „.„ .............. „. 

w sprawie uchwalenia wniosku o przyznaniu/ zmianie* środków z funduszu sołeckiego 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 

301) oraz § 8 pkt. 1 Statutu Sołectwa Zebranie Wiejskie Sołectwa 

„ .... „„.„„.„ .•................... .. ...................•........ postanawia co następuje: 

§ 1. Uchwala się przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie na rok 

.................. , na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców, tj.: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi. 

Przewodniczący Zebrania 

'I' Wfaściwe podkreślić 



Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 113/2018 
Burmistrza Opoczna 

z dnia 18 czerwca 2018 roku 

Protokół 

z Zebrania Wiejskiego Sołectwa .„ ....•...............•.................•.•..••......•.•....•...•.. 

z dnia .. .. „ .. „ . „„ ... . . ......... .. ... . . 

I.Zebranie rozpoczęło się o godz .................... .... i trwało do godz .......... ..... ... ... ..... . 

2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - ........... osób oraz: 

3. Na przewodniczącego zebrania wybrano: .................................................................................................. , 
na protokolanta wybrano: ... ..................... .. ..... ..... .................................................... ............... . . 

4. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał. 

5. Porządek zebrania: 

Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów: 11 za" ................. , „przeciw" ................. . , 

„wstrzymujących się" ................. . 

6.Streszczenie przebiegu obrad: 

····················· ······························································································································································ 
............ ...... ...... ..................... .... ... ................. ... ............................................. ............ ... ............................................... 

······························ ······································································································ ··············································· 



Wyniki głosowania: 

„Za" przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie/ zmianie* środków z funduszu 

sołeckiego było „.„ . „„„„„. uczestników zebrania, „przeciw" ................. , „wstrzymało się" od głosu 

Uchwała została przyjęta I nie przyjęta*. 

7. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu ( ...... .... egz.) 

Protokołował/ a: Przewodniczący Zebrania 

* Właściwe podkreślić 



Załączn i k Nr 4 
do Zarządzenia Nr 113/2018 
Burmistrza Opoczna 
z dnia 18 czerwca 2018 roku 

Lista obecności 
osób biorących udział w zebraniu wiejskim sołectwa„„„„„.„ .... .......... „ .. „.„ .„„.„. „ .. „ ... .. .. .......... „ .. „ .. w dniu 
„„„ „„„„„„„„„„„„. w sprawie ustalenia i uchwalenia wniosku o przyznanie/ zmianie* środków finansowych 

z funduszu sołeckiego na rok „„„ „„„ „„„„„ . 

Lp. Imię i Nazwisko Nr domu Podpis 
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*Właściwe podkreślić 


