OR.0050.197.2016.LG

ZARZĄDZENIE NR 197 / 2016
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z
funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446) oraz §3 ust. 3 Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Michałowo
ustanowionego Zarządzeniem Nr 175/16 Burmistrza Michałowa z dnia 1 lipca 2016r w sprawie
Ustanowienia Regulaminu funduszu sołeckiego Gminy Michałowo zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Oceny Wniosków, zwaną dalej "Komisją" w następującym składzie:
1) Jerzy Chmielewski – Przewodniczący Komisji,
2) Małgorzata Golak – Członek komisji,
3) Leszek Gryc – Członek Komisji ,
4) Anna Modzelewska – Członek Komisji,
2. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osobowym.
3. Do członków Komisji stosuje się przepisy art.24. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 183,
1195; z 2015 r. poz. 211, 702) dotyczące wyłączenia pracownika.
§ 2.1. Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem formalnym to jest:
a) czy wniosek: złożony został w wymaganym terminie,
b) czy spełnia warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U.
z 2014 r. poz. 301; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427), tzn. czy zawiera wskazanie
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków
określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 3 ust.
2 cytowanej wyżej ustawy,
c) czy zawiera oszacowanie kosztów i uzasadnienie,

d) czy został podpisany przez osoby uprawnione,
e) czy dołączono do niego wymagane załączniki.
2. Komisja ocenia czy zadania planowane do wykonania są:
1) zadaniami własnymi gminy,
2) wpisują się bezpośrednio w aktualną Strategię Rozwoju Gminy Michałowo,
3) służą poprawie warunków życia mieszkańców.
§ 3. Komisja:
1)
w przypadku stwierdzenia braków lub uchybień wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia
lub poprawienia wskazanych kwestii, w terminie 3 dni od dnia dostarczenia wezwania,
2) przedstawia swoje rekomendacje wraz z wnioskiem Burmistrzowi Michałowa w terminie
umożliwiającym dochowanie przez Burmistrza terminu określonego treścią art. 4 ust. 5 ustawy
z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301; zm.: Dz. U. z 2010 r.
Nr 217, poz. 1427).
§ 4. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

