
ZARZĄDZENIE NR 28/W/2014
WÓJTA GMINY PIASKI

z dnia 2 czerwca 2014 r.

w sprawie wykonywania zadań, przez sołectwa gminy Piaski, wynikających z ustawy o Funduszu Sołeckim, 
przypadających do realizacji w danym roku budżetowym.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r.,  poz. 
885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do realizacji poszczególnym sołectwom gminy limity kwot zakupów wynikające z ustawy 
o Funduszu Sołeckim, zawarte w podjętej przez Radę Gminy Piaski uchwale budżetowej na dany rok.

§ 2. 1. Czynności zakupowych dokonuje sołtys danego sołectwa na konto Gminy Piaski.

2. Czynności związanych z wyborem dostawcy, poprzedza się. rozeznaniem rynku w celu wyboru 
najkorzystniejszej oferty zakupu towaru bądź usług ujętych w złożonym wniosku w sprawie przeznaczeni środków 
funduszu sołeckiego.

3. Za zakupione mienie odpowiedzialny materialnie jest sołtys danego sołectwa na podstawie:

1) złożonego oświadczenia o odpowiedzialności materialnej sołtysa za przyjęte przez sołectwo mienie, 
w przypadku gdy ma ono postać składnika trwałego (rzeczy wielokrotnego użytku)

2) złożonego oświadczenia sołtysa o zużyciu zakupionego materiału w sposób należyty, racjonalny i zgodnie 
z przeznaczeniem, do którego materiał nabyto.

4. Wzory oświadczeń o odpowiedzialności stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

5. Miejscem przechowywania mienia za które materialnie odpowiada sołtys jest adres zamieszkania sołtysa 
bądź świetlica wiejska sołectwa bądź inne miejsce wskazane przez sołtysa na terenie sołectwa.

6. Sołtys zobowiązany jest do dopilnowania, aby powierzone mienie wykorzystywane było zgodnie 
z przeznaczeniem.

7. Sołtys zobowiązany jest do rozliczenia z powierzonego mienia w przypadku zakończenia kadencji sołtysa 
bądź rezygnacji z pełnienia jego funkcji.

8. Sołtys zobowiązany jest  do rozliczania się z powierzonego mienia na każde żądanie Wójta Gminy Piaski.

§ 3. Limity kwot ustalone na podstawie ustawy o Funduszu Sołeckim nie podlegają zmianom.

§ 4. W przypadku gdy przedmiotem zakupu był składnik mienia trwałego, sołtys składa do Urzędu Gminy 
w Piaskach oświadczenie wypełnione zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1.

§ 5. W przypadku gdy przedmiotem zakupu był materiał przeznaczony zgodnie z planem do wykonania na 
mieniu komunalnym, sołtys po ich zakończeniu i odbiorze prac składa do Urzędu Gminy w Piaskach oświadczenie, 
wypełnione zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do zarządzenia, stwierdzające należyte i zgodne 
z przeznaczeniem zużycie zakupionego materiału.
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt Gminy Piaski

Zenon Norman
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 28/W/2014 Wójta Gminy Piaski z dnia 2 czerwca 2014 r.  

w sprawie wykonywania zadań przez sołectwa gminy Piaski,  

wynikających z ustawy o Funduszu Sołeckim,  

przypadających do realizacji w danym roku budżetowym. 

 

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ 

 

Ja niżej podpisany (a) ………………………………………………………………………… 

Zamieszkały (a) ………………………………………………………………………………. 

Legitymujący (a) się dowodem osobistym: seria i numer ……………………………………. 

Wydanym przez ………………………………………………………………………………... 

Sołtys / członek Rady Sołeckie/ mieszkaniec *  wsi ………………………………………….. 

Oświadczam, co następuje: 

1. Przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi mienie określone 

poniżej a zakupione ze środków funduszu sołeckiego na rok……….. tj.  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Wyżej wymienione mienie znajduje się/ miejscem przechowywania mienia jest: 

……………………………………………………………………………………………………. 

 W związku z przejęciem odpowiedzialności materialnej, zgadzam się na: 

1) rozliczenie się z powierzonego mi mienia na każde żądanie Wójta Gminy Piaski, 

2) pokrycie wszelkich strat, jakie wynikają na skutek niedoboru w powierzonych składnikach 

majątkowych względnie na skutek zniszczenia lub uszkodzenia, 

3) zwolniony (a) od obowiązku pokrycia straty będę tylko w zakresie w jakim udowodnię, iż 

niedobór  lub uszkodzenia powstałe z przyczyn ode mnie niezależnych, 

4) zobowiązuje się wykorzystywać powierzone mi mienie w sposób zgodny z zasadami jego 

prawidłowej eksploatacji 

5) Zobowiązuje się do rozliczenia z powierzonego mienia w przypadku zakończenia kadencji 

sołtysa bądź rezygnacji z pełnienia jego funkcji. 

* podkreślić właściwe 

 

…………………………..   …………………………………………….. …….  

           Sołectwo      podpis sołtysa 

 

 

…………………………………………………… 

               data , podpis przyjmującego odpowiedzialność 
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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 28/W/2014 Wójta Gminy Piaski z dnia 2 czerwca 2014 r.  

w sprawie wykonywania zadań przez sołectwa gminy Piaski,  

wynikających z ustawy o Funduszu Sołeckim,  

przypadających do realizacji w danym roku budżetowym. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany (a) 

..................................................................................................................................................... 

pełniący funkcję sołtysa wsi........................................................................................................ 

Oświadczam, że niżej wymieniony materiał :  

1. ….............................................................................................................................................. 

2. …............................................................................................................................................... 

3. …............................................................................................................................................... 

5. …............................................................................................................................................... 

6. ……........................................................................................................................................... 

7. …............................................................................................................................................... 

8. …............................................................................................................................................... 

9. …............................................................................................................................................... 

10. …............................................................................................................................................. 

11. …............................................................................................................................................ 

zakupiony w ramach środków Funduszu sołeckiego sołectwa …...............................................,  

wyodrębnionych w budżecie gminy Piaski na …............... rok, został zużyty 

 w sposób należyty, racjonalny i zgodnie z przeznaczeniem, do którego materiał nabyto  

w celu.......................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

…...............................      …............................................ 

        (Sołectwo)        (podpis sołtysa) 

Id: D649712F-86AD-41EA-8A55-AE3E512AAB7C. Przyjęty Strona 1




