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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu  
 

 

Data otrzymania wniosku:…………………………………………       Nadany numer wniosku: ……………………….. 

wypełnia organizator konkursu 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”  

(IV edycja ogólnopolska) 

Należy wypełniać wyłącznie białe, puste pola 

I. Opis przedsięwzięcia (inicjatywy) 

1. Nazwa 

przedsięwzięcia 

 

2. Miejsce realizacji 

Województwo Powiat Gmina Sołectwo 

    

3. Imię i nazwisko oraz kontakt (telefon i e-mail) do osoby sporządzającej projekt: 

  

4. Termin realizacji:  

 

5. Opis projektu przedsięwzięcia  
1. Wpływ projektu na poprawę warunków życia mieszkańców wsi. 
2. Zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu. 
3. Długofalowe oddziaływanie projektu. 
4. Wpływ projektu na integrację społeczności lokalnej. 
5. Oryginalność, innowacyjność projektu. 

Maksymalnie 6000 znaków (tekst powinien zawierać konkretne odpowiedzi na pięć  w/w 
punktów). Przy wpisywaniu tekstu pole powiększa się automatycznie. 
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6. Liczba mieszkańców uprawnionych do uczestnictwa w zebraniach 
wiejskich 

 

7. Liczba mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim, podczas, 
którego podjęto decyzję o realizacji inicjatywy zgłoszonej do 
konkursu*. 

(*w przypadku inicjatywy realizowanej na przestrzeni kilku lat, 
podać liczbę osób uczestniczących w zebraniu w każdym roku) 

 

 

8. Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Wyszczególnienie Koszty całkowite (w zł) Koszty całkowite (%) 

1. Środki z funduszu sołeckiego   

2. Wkład własny sołectwa 

a) praca mieszkańców* 

b) praca sprzętu** 

c) materiały*** 

  

3. Inne środki np. sponsorzy, 

dotacje, konkursy 

  

Ogółem  100% 

*   Koszt 1 roboczogodziny określa się maks. na 15 zł;  
** Koszt pracy sprzętu ustala się maks. na 50 zł.  
***Materiały wycenione zgodnie z cenami rynkowymi. 

 
WAŻNE: łączny udział środków z funduszu sołeckiego oraz środków stanowiących wkład 
własny sołectwa w całkowitych kosztach związanych z realizacją danego przedsięwzięcia nie 
może być mniejszy niż 40%. 
 

Dane teleadresowe 

Imię i nazwisko 
Wójta/Burmistrza 

Nazwa urzędu/ 
adres pocztowy 

Telefon i e-mail 

 
 
 

  

Imię i nazwisko Sołtysa Adres pocztowy Telefon i e-mail 

 
 
 

  

Oświadczam, że: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), która obejmuje 
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zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie  
i usuwanie tych danych na potrzeby informacyjno-promocyjne konkursu „Fundusz sołecki 
- najlepsza inicjatywa". 

 Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (dalej zwane „RODO”): 
1) Administratorem danych osobowych uczestników etapu ogólnopolskiego konkursu 

„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów  
z siedzibą w Koninie przy ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin. 

2) Z administratorem danych osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: 
biuro@kss.org.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin. 

3) Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą w celu z przygotowania, 
realizacji i promocji konkursu, zadań wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO,  
4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
5) Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.  
6) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.  
7) Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 

 
 

   

 

                 Data                        Pieczątka i podpis sołtysa lub członka rady sołeckiej 
                                   lub Wójta/Burmistrza lub jego zastępcy 

 

Termin zgłoszenia do konkursu upływa 8 lutego 2021 r. 

(decyduje data stempla pocztowego) 

 
 


