
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI 

PUBLICZNEJ 

 

 
 

FS Warmińsko- Mazurskie <fs.warminskomazurskie@sllgo.pl>  
26 października 2011 15:17  

Do: morag@morag.pl 

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji: 

  

1.  

1.1. uchwały rady o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego podjęte w roku 2009, 2010 i 

2011 (za każdy rok) wraz z uzasadnieniem do każdej uchwały, 

1.2. protokołu z posiedzenia sesji rady gminy dot. wyodrębnienia lub niewyodrębnienia funduszu sołeckiego 

w roku 2009, 2010 i 2011 (za każdy rok), 

1.3. w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego: dokumenty potwierdzające wydatki ze środków 

funduszu sołeckiego (faktury, rachunki itp.) w 2010 roku, 

1.4. w przypadku wyodrębnienia funduszu sołeckiego: plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w 

ramach funduszu sołeckiego w roku 2009, 2010, 2011 przesłany do RIO, 

1.5. informację o wysokości środków funduszu sołeckiego przeznaczonych na rok 2010 i na rok 2011 z 

podziałem na każde sołectwo w gminie, 

1.6. formularz RB-28S – sprawozdanie w wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego dotyczące wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2010. 

1.7 wniosek o zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego wysłany do wojewody zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 25 stycznia 2010 r. 

  

2. 

2.1. uchwały zebrania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego podjęte w roku 2009 i w roku 2010 (z 

każdego sołectwa), 

2.2. wniosek do funduszu sołeckiego złożony przez sołtysa w roku 2009 i w roku 2010 wraz z prezentatą lub 

z innym dokumentem potwierdzającym datę złożenia wniosku (z każdego sołectwa), 

2.3. protokół z zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku do funduszu sołeckiego w roku 2009 i w 

roku 2010 (z każdego sołectwa), 

2.4. listy obecności osób uczestniczących w zebraniu wiejskim w roku 2009 i w roku 2010 (z każdego 

sołectwa), 

2.5. zarządzenia lub innego dokumentu określającego sposoby wydatkowania funduszu sołeckiego, 



2.6. czy wniosek sołectwa został przyjęty lub nieprzyjęty do realizacji w roku 2010 i w roku 2011, 

2.7. Lista jednostek pomocniczych gminy. 

  

Na podstawie art.14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienie 

powyższych informacji w formie elektronicznej (w formie dokumentów skanowanych) w formacie plików 

.pdf i przesłanie na adres fs.warminskomazurskie@sllgo.pl.  

  
Wniosek dotyczy wszystkich sołectw gminy.  

Z poważaniem  

 

Szymon Osowski  

Prezes Zarządu  

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  

 

Katarzyna Tadeusiak- Jeznach 

Skarbnik  

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  

 

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich  

ul. Ursynowska 22/2 

02-605 Warszawa 

tel/ fax: 22 844 73 55, e-mail biuro@lgo.pl 
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