KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY JEŻÓW
O ROZPOCZĘCIU PRAC NAD BUDŻETEM GMINY JEŻÓW
NA 2019 ROK
Szanowni Państwo,
Działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/271/10 Rady Gminy Jeżów z dnia
20 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Jeżów, Wójt Gminy Jeżów informuje, iż wszyscy zainteresowani mogą składać
pisemne wnioski do projektu budżetu na 2019 rok. Wniosek powinien zawierać krótki opis
ze wskazaniem przedmiotu, miejsca i zakresu działania, oraz przybliżony koszt
postulowanego przedsięwzięcia.
Mieszkańcy gminy mogą składać wnioski do projektu budżetu za pośrednictwem
sołtysów. Wnioski można także składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Jeżowie,
ul. Kwiatowa 1, pok. nr 11, w godzinach pracy urzędu lub przesłać listownie na adres:
Urząd Gminy w Jeżowie
ul. Kwiatowa 1
95-047 Jeżów
Na podstawie złożonych przez Państwa wniosków Wójt Gminy Jeżów dokona
wyboru najpilniejszych zadań na rok budżetowy 2019, po uwzględnieniu faktycznych potrzeb
i możliwości finansowych gminy, i przedstawi w formie projektu budżetu Radzie Gminy
Jeżów w terminie do dnia 15 listopada br.
Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 września 2018 r. Wnioski złożone
po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Wójt Gminy Jeżów informuje jednocześnie, że na podstawie art. 2 ustawy
z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), Rada Gminy Jeżów
podjęła Uchwałę Nr XVIII/115/2016 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
funduszu sołeckiego, w której rozstrzygnęła o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie
Gminy Jeżów środków stanowiących fundusz sołecki, w związku z tym w 2019 roku
w budżecie Gminy Jeżów zostaną wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki.
Warunkiem wykorzystania przypadających Sołectwu środków jest złożenie przez
Sołtysa Wójtowi Gminy Jeżów, w terminie do 30 września 2018 r., wniosku uchwalonego
przez zebranie wiejskie, zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji
w 2019 roku.
Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące warunki:
- wskazujący konkretne przedsięwzięcia, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy,
służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy, wraz
z uzasadnieniem ich wyboru,
- zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą
być wyższe niż kwota funduszu na rok 2019 wskazana w informacji przekazanej sołtysom
w terminie do 31 lipca 2018 r.

Wysokość środków przypadająca Sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na 2019
rok wynosi 280.139,60 zł. Kwoty funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw zawiera
poniższa tabela.
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SOŁECTWO
Góra
Jankowice
Jankowice Kolonia
Jasienin Duży
Jasienin Mały
Kosiska
Lubiska
Lubiska Kolonia
Mikulin
Mościska
Popień Parcela
Olszewo
Przybyszyce
Rewica
Rewica Szlachecka
Rewica Kolonia
Strzelna
Taurów
Wola Łokotowa
Zamłynie
Jeżów
RAZEM

KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
12.519,32 zł
12.400,47 zł
11.885,43 zł
13.985,19 zł
10.340,32 zł
12.875,88 zł
9.746,05 zł
9.666,82 zł
9.666,82 zł
10.578,03 zł
20.839,12 zł
13.232,45 zł
15.173,73 zł
11.568,49 zł
9.944,14 zł
9.032,93 zł
12.519,32 zł
11.489,25 zł
13.192,83 zł
9.864,91 zł
39.618,10 zł
280.139,60 zł

Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu
przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków
do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców
sołectwa.
Mając na uwadze nieprzekraczalny termin złożenia wniosku, upływający 30 września
2018 r., proszę Sołtysów poszczególnych Sołectw Gminy Jeżów o zwołanie zebrania
wiejskiego w tej sprawie w odpowiednim terminie.

Wójt Gminy Jeżów
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