
Uchwała nr VI/13/18 

Zebrania Wiejskiego sołectwa Koźmice Wielkie 

z dnia 29 kwietnia 2018 r. 

  w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 

Na podstawie art. 7, ust. 1 i 4 w związku z art. 5, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o  funduszu sołeckim     

(Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.) oraz § 7, ust. 1, pkt 10 Statutu sołectwa    Koźmice Wielkie 

                                   Zebranie Wiejskie sołectwa Koźmice Wielkie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się zakres przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Koźmice Wielkie na 

rok 2018, wyodrębnionego w budżecie Gminy Wieliczka na rok 2018 na realizację zadań służących poprawie warunków 

życia mieszkańców zgodnie z uchwałą V/11/17 Zebrania Wiejskiego sołectwa Koźmice Wielkie z dnia 24 września 2017 r. 

w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2018, jak we wniosku stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. 

                                     Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi sołectwa Koźmice Wielkie 

§ 3. 

                                                           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Protokolant: Przewodniczący Zebrania: 

 

 

Załącznik do uchwały nr VI/13/ 18 

Zebrania Wiejskiego sołectwa Koźmice Wielkie                     

z dnia 29 kwietnia 2018 r. 

             Sołectwo                               Koźmice Wielkie                                                            29 kwietnia  2018 r. 
                                     miejscowość  data 

BURMISTRZ 

MIASTA I GMINY WIELICZKA 

WNIOSEK 

Na podstawie art. 7, ust. 1 i 4 w związku z art. 5, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o  funduszu sołeckim 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.) oraz uchwały VI/13/18 Zebrania Wiejskiego sołectwa Koźmice Wielkie z dnia       

29 kwietnia 2018 r. wnoszę o zmianę zakresu przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 

sołectwa Koźmice Wielkie na rok 2018, wyodrębnionego w budżecie Gminy Wieliczka na rok 2018, zgodnie z uchwałą      

nr V/11/17 Zebrania Wiejskiego sołectwa Koźmice Wielkie z dnia 24 września 2017 r. w sprawie wniosku o przyznanie 

środków z funduszu sołeckiego na rok 2018 r. Wnoszę o uwzględnienie do realizacji następujących przedsięwzięć:  

1. Remont drogi nr 561027K o długości 120 m z położeniem nakładki asfaltowej w miejscowości Koźmice Wielkie -   

                                                                                                                                                      koszt: 32. 000, 00 zł                                 

   

2.    Remont drogi nr 561029K w miejscowości Koźmice Wielkie –                                          koszt: 8 218,97 zł  

 



Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją przedsięwzięć wyniosą                      łącznie: 40. 218, 97 zł1. 

 

OSZACOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z UZASADNIENIEM 

Przedsięwzięcie nr 1 

Nazwa: Remont drogi nr 561027K o długości 120 m z położeniem nakładki asfaltowej w miejscowości Koźmice 

Wielkie -                                                                                                                                               koszt: 32. 000, 00 zł 

Koszt ze środków Funduszu Sołeckiego: 32. 000, 00 zł, 

z czego:  

z art. 3, ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 32 000. 00 zł, 

ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014 

r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: 00,00 zł. 

Uzasadnienie celowości*:  

- W celu poprawy bezpieczeństwa  mieszkańców oraz innych użytkowników  w/w  drogi. 

Kalkulacja i zakres kosztów (odwołanie się do aktualnych cen rynkowych wyrobów i usług): 

Kalkulacja oszacowana na podstawie kosztorysu, aktualnych i obowiązujących cen rynkowych. 

Uzasadnienie kalkulacji kosztów:  

- kalkulację kosztów oparto o aktualne obowiązujące ceny rynkowe wyrobów i usług, 

 

Uzasadnienie kalkulacji kosztów: Na podstawie aktualnych cen rynkowych. 

 

Przedsięwzięcie nr 2 

Nazwa:  Remont drogi nr 561029K w miejscowości Koźmice Wielkie –  

                                                                                                                                                                        koszt: 8. 218, 97 zł  

Koszt ze środków Funduszu Sołeckiego:    8. 218, 97 zł, 

z czego:  

z art. 3, ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 4. 562, 70 zł, 

ze środków zwiększonych na podstawie § 2 Uchwały Nr XLV/589/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014 

r. w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego: 3. 656, 27 zł. 

Uzasadnienie celowości:  

W celu poprawy bezpieczeństwa  mieszkańców oraz innych użytkowników  w/w  drogi. 

Kalkulacja i zakres kosztów (odwołanie się do aktualnych cen rynkowych wyrobów i usług): 

Kalkulacja oszacowana na podstawie kosztorysu, aktualnych i obowiązujących cen rynkowych. 

Uzasadnienie kalkulacji kosztów: Na podstawie aktualnych cen rynkowych. 

- kalkulację kosztów oparto o aktualne obowiązujące ceny rynkowe wyrobów i usług, 
1
W szczególności winny to być argumenty o związku przedsięwzięcia z wymogiem poprawy warunków życia mieszkańców. 

 
1
Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego przedsięwzięcia, jednak łączny ich koszt musi mieścić się w kwocie funduszu. 

Przedsięwzięcia winny być zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz wpisywać się w cele i działania wskazane w strategii 

rozwoju gminy. 

1
Łącznie nie więcej niż kwota przyznana na dany rok. 

 

Wniosek niniejszy został uchwalony przez Zebranie Wiejskie w dniu 29 kwietnia  2018 r. 

 

Sołtys 

                                                           
 



 

 

 


