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I. Informacje o sołectwie 

Nazwa sołectwa:   

Liczba mieszkańców sołectwa:  

Wysokość funduszu sołeckiego 

wyodrębnionego na rok 2016:  
 

Nazwa Gminy:  

 

II. Informacje na temat kandydatki/kandydata do udziału w projekcie 

Imię i nazwisko:  

Funkcja pełniona w sołectwie  
(sołtys lub lider lokalnej organizacji):   

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mailowy:  

 

III. Informacje na temat zastępcy kandydatki/kandydata do udziału w projekcie 

Imię i nazwisko:  

Funkcja pełniona w sołectwie  
(np. lider lokalnej organizacji, sołtys, 

członek rady sołeckiej):  
 

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mailowy:  
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IV. Dlaczego jest Pani/Pan zainteresowany udziałem w projekcie? 
Proszę zaznaczyć maks. 3 odpowiedzi.  

�  chęć zwiększenia zainteresowania funduszem sołeckim większej liczby mieszkańców 

�  zainteresowanie przeprowadzeniem procesu podziału funduszu sołeckiego w inny 

sposób, niŜ w poprzednim roku (w poprzednich latach) 

�  chęć podniesienia poziomu wiedzy z zakresu organizacji zebrań wiejskich i ich 

prowadzenia  

�  poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 

�  Jestem nowo wybranym sołtysem i chcę poszerzyć swoją wiedzę 

�  inne, jakie?  

 

 

 

V. Które z niŜej wymienionych problemów dotyczą Pani/Pana sołectwa? 

Proszę zaznaczyć maks. 3 odpowiedzi.  

�  
niska frekwencja mieszkańców na zebraniach wiejskich (w tym na zebraniach 

dotyczących wydatkowania funduszu sołeckiego) 

�  podejmowanie niewielu działań skierowanych na rozbudzenie aktywności mieszkańców 

�  ryzyko niewyodrębnienia funduszu sołeckiego przez Gminę w przyszłym roku 

�  mieszkańcy sołectwa nie wiedzą czym jest fundusz sołecki 

�  
mieszkańcy sołectwa nie wiedzą jakie zadania realizują sołtys i rada sołecka na 

terenie sołectwa 

�  mieszkańcy nie angaŜują się w Ŝycie sołectwa 

�  inne, jakie? …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

VI. Czy ma Pani/Pan pomysły związane z rozwojem funduszu sołeckiego w 
swoim sołectwie? Jeśli tak, prosimy je w skrócie opisać.  
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VII. Dodatkowe informacje 

Łatwiej mi dojechać na szkolenia, 
które będą się odbywały: 

� w Bydgoszczy � w Toruniu 

 
� weekendy: piątek-

sobota 
Jestem zainteresowana/-y 
szkoleniami, 
które będą się odbywały: 

� w dni robocze 
� weekendy: sobota-

niedziela 

 
 

Podpis osoby zgłaszanej do 
udziału w projekcie  
(zgodnie z pkt. II)  

 

Pieczęć   

Miejscowość, data   

 
        

Wypełnione zgłoszenie naleŜy przesłać w terminie do 28 kwietnia 2016 roku  
do Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki, na jeden z trzech sposobów:  

• faksem na numer: 56 652 11 21, 

• e-mailem: fundacja@fundacja-torun.pl, 

• pocztą na adres: Fosa Staromiejska 30/3; 87-100 Toruń. 

 
Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej będziemy się kontaktować telefonicznie w sprawie 
potwierdzenia zakwalifikowania udziału w projekcie oraz szczegółowych warunków 
uczestnictwa. 
 


