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w sprawie okreSlenia zasad wydatkowania Srodk6w funduszu soleckiego.

Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt  4 ustarvy  z  dnia  8 marca 1990 r.    o samorzadzie gminnym
(Dz.  U.  z 2016 I.  poz.  446, poz.  1579, poz.  1948;  z 2017 I.  poz.  730,  poz.  935)  oraz art.  1
ustarvy z dnia 21  1utego 2014 r.   o funduszu soleckim (Dz. U.   z 2014 I.   poz. 301, z 2010 r.
Nr 217 poz. 1427)  zarzadza sis) co nastepuje:

§  1.1.    Niniejsze  zarzadzenie    okreSla zasady  realizacji  zadah lvynikajacych  z  ustarvy
z dnia  21 1utego 2014 I. o funduszu soleckim.                                                                           .'
2.   Ilekro6 w zarzadzeniujest mowa o:

1)  ustawie  -  nalezy  przez  to  rozumie6  ustawe  z  dnia  21  1utego  2014  r.  o  funduszu
soleckim (Dz. U.  z 2014 r. poz. 301 ze zm.);

2)  wniosku  -  nalezy  przez  to  rozumie6  wniosek  o  przyznanie  Srodk6w  z  funduszu
soleckiego, o kt6rym mowa w art. 5 ust.  1 ustawy;

3)  solectwie - naledy przez to rozumie6 solectwa gminy Drawsko Pomorskie;
4)  Burmistrzu - naltry prez to rozumied Burmistrza Divsha Pomorskiego.  I

I

?2.1.   Stosownie do unormowah zawartych w  ustawie Srodki z funduszu przeznacza sis na
realizacj e przedsi?wzi?6 okreSlonych we lrmiosku solectwa, kt6re:
1)   zgodnie z art.  7 ust'arvy z dnia 8 marca  1990 r. -a samorzadzie gminnym   sa zadaniami
wlasnymi gminy i obejmuja sprarvy z zakresu:

a)  Iadu przestrzennego,  gospodarki  nieruchomoSciami,  ochrony  Srodowiska i  przyrody
oraz gospodarki wodnej ,

b) gminnych dr6g9 ulic, most6w, plac6w oraz organizacji ruchu drogowego,
c)  wodociag6w  i  zaopatrzenia w wode9  kanalizdcji,  usuwania  i  oczyszczania  Sciek6w

komunalnych,  utrzymania czystoSci  i porzadrfu  oraz urzadzeh  sanitamych,  vysypisk
i unieszkodliwiania   odpad6w   komunalnych,  +aopatrzenia   w   energie   elektryczna

i

i cieplna oraz gaz,                                                       I                                                           ,
d)  1okalnego transpo]fu zbiorowego,
e)  ochrony zdrowia,
I)  pomocy spolecznej> w tym oSrodk6w i zaklad6w opiekuhczych,
g)  gminnego budolunictwa mieszkaniowego,
h)  edukacji publicznej ,
i) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych inst;rfucji kultury oraz ochrony zabytk6w

i opieki mad zabytkami,
j)  kultury flZyCZnej i turyStyki, W tym teren6w rekreacyjnych i urzadzeh sportolvych,

I

k)  targowisk i hal targolvych,
1)  zieleni gminnej i zadrzewiefi,
1)  cmentarzy gmirmych,
m)  porzadku publicznego  i  bezpieczedstwa ob)hvateli  oraz  ochrony przeciwpozarowej

i przeci\xpowodziowej9   W   tym   vyPOSaZenia'   i   utrzymania   gminnego   magazynu
przeciwpowodziowego ,

n)  utrzymania  gminnych , obiekt6w  i  urzqdzeh  riZytecznoSci  publicznej  oraz  obiekt6w
admini stracyj nych,                                                   I



o)   polityki  prorodzinnej,   w  tym  zapewnienia,  kobietom  w  ciaZy  opieki   socjalnej>
medycznej i prawnej ,                                              I

p)  wspierania  i  upowszechniania  idei  samorzqddwej3  W  tym  tWOrZenia  Warunk6w  do
dzialania  i  rozwoju  jednostek  pomocniczych  i  wdrazania  program6w  pobudzania
aktywnoSci obywatelskiej ;

r)  promocji gminy,
s)  wsp6Ipracy  i   dzialalnoSci  na  rzecz  organizacji  pozarzqdolvych  oraz  podmiot6w

lvymienionychw art. 3 ust. 3 ustarvy z dnia 24 kwietnia 2003 I. o dzialalnoSci poZytku
publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r.;  poz.  1817 ze zm.),

t) wsp61pracy ze spolecznoSciami lokalnymi i regionalnymi innych pahstw;
2) sfuZa poprawie warunk6w Zycia mieszkahc6w;
3) sa zgodne ze strategia rozwoju gminy Drawsko Poinorskie;
oraz  moga  bye  przeznaczone  na  pokrycie  lvydatk6w  na  dzialania,  kt6re  zmierzaja  do
usuniecia skutk6w klesk zywiolovych w rozumieniu ristavy z dnia 1 8 kwietnia 2002 o stanie
kleski zywiolowej (Dz. U.  z 2014 r. poz. 333 ze zm.)  (
2. O kierunku lvydatkowania Srodk6w funduszu decyduje zebranie wiej skie danego solectwa.
Ze Srodk6w funduszu moZna przykladowo :

1)   zbudowa6 1ub lvyremontowa6 plac zabaw dla dzieci,
2)   zbudowa6 1ub vyremontowa6 miejsce spotkafi imieszkahc6w,
3)   naprawia6 chodniki,
4)   lvyposaZy6 Swietlice wiejska)
5)   zadba6 o porzqdek (np. postawi6 dodatkowe kQSZe na Smieci),
6)   posadzi6 drzewa lub krzelvy,
7)   lvyremontowa6 wiate przystankowa)
8)   sflnanSOWa6  w okreSlonym zakresie badania profllaktyczne mieszkahc6w itp.

3. UpravIliOnym dO kOrZyStania Z funduSZu jest SOIectwo.                                                      ,

§3.  Burmistrz  w terminie do dnia 3 1 1ipca roku poprzedzajapego rok budzetolvy  przekaze
softysom informacje o lvysokoSci Srodk6w funduszu dla danego solectwa.

§4.1. Warunkiem przyznania Srodk6w funduszu jest zloZenie przez solectwo wniosku   do
Burmistrza w nieprzekeaczalnym terminie do dnia 30 wrzeSnia roku poprzedzajqcego rok
budZetolvy  (wz6r wniosku zawiera zalacznik ur 2 do zarzadzenia).
2. Do vIliOSku naledy zalaczy6:
1) protok61 zebrania wiej skiego (wz6r protokofu stanowi zalaczhik nr 1 do zarzadzenia),
2)  uchwal?  w  sprawie  zatwierdzenia  uniosku  (wz6r  u6hwaly     stanowi  zalqcznik  do

protokolu).
3) lists obecnoSci zebrania wiej skiego,

3.  We  wniosku moZna lvykaza6  wklad wlasny  solectwa tj.:  praca mieszkafic6w  solectwa,
I

wolontariuszy, itp.

§5.1.      Wydatki  z  funduszu  traktowane  sa tak jqk  lvydatki  budZetowe  co  oznacza,  Ze
zaplanowanie  w  budzecie  gminy  lvydatk6w  na  prZedsiewziecia  soleckie  podlega  takim
samym  procedurom  oraz  identycznej   klasyfikacji  budzetowej  jak  w  przypadku  irmych
lvydatk6w budZetu gminy.
2.  KaZdy  vydatek  musi  zosta6  udokumentowany  rachunkiem  lub  faktura vystawiona na
adres: Gmina Drawsko Pomorskie, 78-500
41,NIP 674 00 06 008.
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3.  Softys    zobligowany jest  do  sprawdzenia  dokumentu  (rachunku,  faktury),    opisania ze
wskazaniem  zadania,  kt6rego  lvydatek  dotyczy  oraz  zlozenia  podpisu  i  pieczeci  solectwa
wraz z podpisem przynajmniej jednego czlonka Rady Soleckiej.
4.    Sprawdzenie  rachunku,  faktury  pod  wzgledem  merytorycznym  oraz  zlozenie  podpisu
przez  softysa  oznacza,  Ze    lvydatek jest  zgodny  z  celem  i  \vysokofciq  ustalona w planie
przedsiewziecia, kt6ry uj eto we vIliOSku.
5.  Opisu na dokumencie (rachunfu, fakturze) nalezy dokona6 wg ponizszego schematu:

Wymieniony w dokumencie lvydatek zrealizowano ze frodk6w funduszu soleckiego.
Zadanie lvykonano w solectwie
Wydatekwkwocie..............
dotyczy   przedsiewziecia   ur
zlozonym  dnia..................

Data

zI, (slowhe zI
..     Pn.      ........

gmina Drawsko Pomorskie.

zawartego      we   winiosku

(Podpis i pieczqtka softysa)

(Podpis   przynajmniej   jednego   czlonka
Rady Soleckiej )

§6.1.  Srodki funduszu naledy lvykorzysta6 (oplaci6 wszelkie rachunki i faktury) nie p6Zniej
niZ do dnia 22 gnldnia danego roku budzetowego.

2. Wydatki  kaZdego  przedsiewziecia   winny bye  zgodne  z planowanq wartofciq
calkowita wniosku.

§7.1.  Zadania   lvykonywane   z  funduszu   naledy realizowa6  zgodnie  z postanowieniami
ustarvy Prawo zam6wieh publicznych w zakresie objetym ta ustawa.
2.    Procedury  dokonywania zam6wieh nalezy  realizowa6  we  wsp6Ipracy  z  pracownikami
merytorycznymi Urzedu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, a w szczeg61noSci z Referatem
Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki NieruchomoSciami.

§8.     Informacja  o  lvysokoSci  lvykorzystania  Srodk6w  funduszu  przekazywana  bedzie
softysom dwa razy w roku w nastepujapych  termlinaCh:
1)  do 20 1ipca wediug stanu na dzieh 30 czerwca danego roku,
2)  do 20 stycznia wediug stanu na dzieh 3 1 grudnia poprzedniego roku.

§9.1.     Zobowiazuje sis softys6w do przedkladania Burmistrzowi sprawozdah z realizacji
poszczeg61nych przedsiewzie6 (lvykorzystania funduszu) w dw6ch te]minach:
1)  do 3 1 1ipca wedfug stanu na dziefi 30 cze]wca danego roku,
2)  do 3 1 stycznia wedfug stanu na dzieh 3 1 grudnia poprzedniego roku.
2.   Sprawozdania  naledy   sporzadza6  wediug  wzoru  okreSlonego  w  zalqczniku  rim  3   do
zarzadzeni a.

§E®B      Za-kxpitiny  sprzgt  life  wytworzone  w  ramach  funduszu    przez  solectwo  obiekey
(chodniki, place zabaw skwery itp.) stanowiq skladniki mienia komunalnego gminy Drawsko
Pomorskie.

?ll.   Skarbnik gminy Drawsko Pomorskie jest odpowiedzialny za:



1)    coroczne    lvyliczenie  lvysokoSci  Srodk6w  funduszu przypadajacych  danemu  solectvIJ,
zgodnie  z   art.   2   ust.   1   ustarvy  oraz  przekazanie  tej   informacji  pracownikom  urzedu
odpowiedzialnym  za  nadz6r  mad  realizacjq  funduszu  w  terminie  do  dnia  10  1ipca  roku
poprzedzaj qcego rok budZetolvy,
2)   wnioskowanie o zwrot czeSci lvydatk6w poniesionych w ramach funduszu stosownie do
art. 3 ust. 7 ustavy.

§12.    OdpowiedzialnoS6    za   prowadzenie    ewidencji    flnanSOWO-kSiegOWej    \vydatk6w
ponoszonych   w   ramach   funduszu   ponosi      Kierownik   Referatu   Planowania   BudZetu
i Finans6w.

?13.1.  Pracownicy merytoryczni, kt6rym zostanie powierzona odpowiedzialnoS6 za, nadz6r
mad realizacjq lvydatk6w ze Srodk6w funduszu zobowiazani sa do:
1)   oceny zlozonych wniosk6w i przedstawienia Burmistrzowi swoich   rekomendacji wraz
z opinia w te-inie umoZliwiajqcym dochowanie terminu okreSlonego w art. 5 ust. 5 ustarvy;
2)  przeslania  softysom  w terminie  do. dnia  3 1  1ipca roku poprzedzajapego  rok budzetolvy
informacji o lvysokoSci funduszu dla danego solectwa;
3)    przeprowadzania  kontroli  formalno-prawnej  przediozonych    rachunk6w,  faktur  oraz
zaklasyflkOWania lvydatk6w zgodnie  klasyflkaCj a  budZetowa oraz klasyflkaCj a Strukturalnq;
4) kontroli zlozonych przez softys6w dokument6w pod wzgledem legalnofci,  celowofci
i gospodamoSci poniesionych lvydatk6w;
5)  zatwierdzenia dokument6w pod wzgledem me]JrfOryCZnym;
6) sporzadzenia dokument6w przyjecia zakupionego. 1ub w)rfworzonego w ramach funduszu
majatku;
7) przyj ecia i weryflkaCj i SPraWOZdania Z lvykOrZyStania Srodk6w funduszu.
2.  Pracolmicy  wskazani  w  ust.   1  ponosza  odpowiedzialnoS6  za  procedure  dokonywania
zam6wieh.
3. Pracolunik Referatu Planowania BudZetu i Finans6w dokonuj e sprawdzenia przediozonych
rachunk6w,    fa]chlr    pod    wzgledem    rachunkolvym    oraz    przeprowadza    weryflkaCje
w  zakresie  zgodnoSci  wskazanych  kwot  z  wartoScia  zaplanowana  i  lvyszczeg61niona
we wniosku.

§14. Wykonanie zarzadzenia powierza sis  Sekretarzowi gminy Drawsko Pomorskie.

§15.  Traci  moo  Zarzadzenie  Nr     126/2014  Bu-istrza  Drawska  Pomorskiego  z  dnia
03 1ipca 20 1 4 r. w sprawie okreSlenia zasad lvydatkowania Srodk6w funduszu soleckiego.

§16.   Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

.\

Ill



Zalacznik Nr 1

do zarzadzenia Nr /#/20 1 7

Burmistrza Drawska Pomorskiego

z dnia.#..9%o17 r.

Protok6I

z zebrania wiejskiego solectwa..........................

odbytego w dniu

1.    Zebranie  trvalo   od  godz.............   do  godz. Jest  prawomocne,

poniewaZ odbylo  sis w I terminie  (w obecnoSci okreSlonej  statutem solectwa liczby

os6b)/ w II terminie (bez wzgledu na liczbe os6b obecnych na zebraniu)*

2.   W zebraniu uczestniczyli mieszkahcy solectwa, wg listy obecnofci.

3.   Na przewodniczqcego zebrania

4.    Na protokolanta lvybrano:

5.   Porzadek zebrania:

6. Streszczenie przebiegu zebrania:

7. Wyniki glosowania:

1)   za  przyjeciem  uchwaly  w   sprawie  uchwalenia  i-iosku  o  przyznanie   Srodk6w

z funduszu soleckiego

RE



yhHfX)  -

przeciw,, -
wstrzymalo sic,, -

Uchwala w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie Srodk6w z funduszu soleckiego

zostala przyj eta/ nie przyj eta*.

8. Zalqczniki:

:;

*NiewlaSciwe skreSli6

Protoko lant Przewo-dniczapy zebrania - softys



Zalacznik do protokofu
zebrania wiej skiego
solectwa......................

zdnia.......................

Uchwala Nr......../.....

zebrania wiej skiego solectwa

z dnia

w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie Srodk6w z funduszu soleckiego na rok.....

Na podstawie art. 5 ustanvy z dnia 21  1utego 2014 r.   o funduszu soleckim (Dz. U.   z 2014 r.

poz.   301   ze  zm.)     zebranie  wiejskie  solectwa

mast?puj e :

postanawia,  co

§  1.  Uchwala  sis  wniosek  o  przyznanie  Srod]tiv  z  funduszu  soleckiego,  lvyodrebnionego

wbudZecie   na   rok   ..........,   na  realizacje   zadah   sfuzapych   poprawie   warun]dw  zycia

mieszkahdiv - stanowiacy zalacznik do niniej szej uchwaly.

? 2. Wykonanie uchwaly powierza sis softysowi solectwa.....................

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

Przewodniczapy zebrania - softys
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