
 
KONKURS 

 
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  

Data otrzymania wniosku:………………………………………….. 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU  

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” 

 

Część I 

1.Opis przedsięwzięcia (inicjatywy) 

 

Nazwa przedsięwzięcia  

 

Miejsce realizacji 

Województwo Powiat Gmina Miejscowość 

 

 

   

Termin realizacji: 

Opis projektu przedsięwzięcia  

1. Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi. 
2. Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu. 
3. Długofalowe oddziaływanie projektu. 
4. Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej. 
5. Oryginalność, innowacyjność projektu. 

 

(miejsce na szczegółowy opis bez ograniczenia ilości znaków) 
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Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Wyszczególnienie Koszty całkowite (w zł) Koszty całkowite (%) 

1. Środki z funduszu sołeckiego 
  

2. Wkład własny sołectwa 

a) praca mieszkańców* 

b) praca sprzętu* 

c) materiały 

  

3. Inne środki np. sponsorzy, 

dotacje, konkursy 

 
 

Ogółem 
 

100% 

* Koszt 1 roboczogodziny określa się maks. na 15 zł; koszt pracy sprzętu ustala się maks. na 50 zł. 

WAŻNE: łączny udział z środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład własny 

sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie może być 

mniejszy niż 50%. 

Część II 

 Zgłoszenie najaktywniejszego mieszkańca wsi 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja 

(sołtys, członek rady 

sołeckiej itp.) 

Adres do korespondencji Telefon kontaktowy 

1.      

Uzasadnienie wyboru -  opis  

 

(miejsce na szczegółowy opis bez ograniczenia ilości znaków) 
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Dane osób rekomendujących1 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Adres zamieszkania Telefon 

kontaktowy 

Podpis2 

1.       

2.       

3.       

 

 

 

Data   Pieczątka Urzędu Gminy   Pieczątka i podpis Wójta/Burmistrza Gminy  

lub jego zastępcy 

 

Termin zgłoszenia do konkursu upływa 26 maja 2017 r.  

(decyduje data wpływu do biura Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 

ul. Zofii Urbanowskiej 8 , 62-500 Konin) 

                                                           
1 Rekomendacji powinno dokonać: co najmniej 3 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 
2 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), która obejmuje 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych na 
potrzeby informacyjno-promocyjne konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 
 


