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ZARZĄDZENIE NR
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

zdnia 15 kwietnia20l9r.
w sprawie powolania komisji do oceny wniosków sołectw w sprawie przyznania środków
z funduszu sołeckiego lub zmiany ich przeznaczenia

Na podstawie art. 30 ust I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 201 9 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:
1. 1. Powołuję komisję do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu
sołeckiego oraz zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach
funduszu sołeckiego w skład której wchodzą osoby pełniące następujące funkcje:
1)1 Zastępca Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna przewodniczący komisji,
-

2) Skarbnik Gminy Konstancin-Jeziorna,
3) Kierownik Wydziału Gopspodarki Nieruchomościami.
4) Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
5) Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów,
6) Kierownik Wydziału Oświaty. Kultury i Zdrowia,
7) Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego,
8) Kierownik Wydziału Dróg Gminnych.
9) Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej,
10) Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych,
11) Dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury,
12) Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2. Funkcję sekretarza komisji powierzam Stanisławie Zgagacz.
2. W przypadku nieobecności osoby pełniącej funkcję kierownika wydziału w skład komisji
wchodzi zastępca kierownika wydziału.
3. Do zadań komisji należeć będzie:
1) Ocena wniosków sołectw w sprawie przydziału środków. przypadających sołectwom na
podstawie Uchwały Nr 41/VII/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca
2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna
środków stanowiących fundusz sołecki w przedmiocie zgodności z przepisami ustawy o funduszu
sołeckim.
2) Sporządzenie protokołu z przeprowadzenia komisyjnej oceny ww. wniosków.
4. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

5. Uchylam Zarządzenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 87/VII/2018 z dnia 29 maja
2018 roku w sprawie
powołania komisji do oceny wniosków solectw o przyznanie środków
z funduszu soleckiego lub zmiany ich przeznaczenia.
6. Wykonanie Zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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do Zarządzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Nr
z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powolania komisji do oceny wniosków sołectw w sprawie
przyznania środków z funduszu soleckiego lub zmiany ich przeznaczenia
..........

.

Powołanie komisji do przeprowadzania oceny wniosków sołectw ma na celu dokonanie
wszechstronnej i obiektywnej oceny wniosków. Komisja będzie dokonywać oceny wniosków pod
kątem zgodności z cytowaną ustawą o funduszu sołeckim, złożonych zarówno w trybie art. 5 ust. 4,
jak i w trybie art. 7 ust. I ustawy o funduszu sołeckim.
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