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

         (pieczątka sołectwa)                                                                        (miejscowość, data) 

 

 

 

Wójt Gminy Adamów 

 

 

 

WNIOSEK 

w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 20….. 

 

 Na podstawie art. 5 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 

z 2014, poz. 301) oraz Uchwały Nr …......................…………...... z zebrania wiejskiego sołectwa 

………………………....... z dnia …………….. 20… r. zgłaszamy do wykonania ze środków 

funduszu sołeckiego na rok budżetowy 20… następujące zadania: 

 

lp. 
Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu 

sołeckiego1 
Koszt zadania 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                      R a z e m:  

 
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. 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia są zgodne z wolą i przekonaniem mieszkańców będą służyły 

poprawie życia całej społeczności sołectwa …..................... 

 

Zadania zostały uchwalone przez zebranie wiejskie w dniu …................................. 20… r. 

 

 



 

 

 

 

 

………………………………………. 

Sołtys 

 

 
Załączniki: 

- protokół zebrania wiejskiego z dnia ..............................., 

- uchwała w sprawie uchwalenia wniosku z dnia ………………… Nr …............................…… 

- lista obecności z zebrania wiejskiego 



Szczegółowa klauzula informacyjna  

przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem spraw związanych z obsługą 

merytoryczną i finansową funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.  

o funduszu sołeckim 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Adamów, Adamów 11 b, 

22-442 Adamów, tel.: 84 6186 102, e-mail: poczta@adamow.gmina.pl 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl 

 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z prowadzeniem spraw związanych  

z obsługą merytoryczną i finansową funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 

2014 r. o funduszu sołeckim. 

 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wypełnienie 

obowiązku  prawnego ciążącego na Administratorze  (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) 

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom 

czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.   

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów 

dziedzinowych tj. okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a następnie dla wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem  ich  danych 

osobowych:  

a) do dostępu, 

b) do sprostowania,  

c) do ograniczenia przetwarzania,  

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani  

do profilowania.  

 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 

 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z realizacji obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

prowadzenia spraw związanych z obsługą merytoryczną i finansową funduszu sołeckiego. 

 

Podstawy prawne: 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych - RODO) 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

• Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim 
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