
2013 -09- 2 7 Wójt Gminy Kowiesy 

L.dz. 501. ....... . 
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, 

poz. 420 z późn. zm) oraz Uchwały Nr XXVI/156/13 Rady Gminy Kowiesy z dnia 26 marca 
2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki, wnoszę o uwzględnienie w budżecie zadania polegającego na 
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przeznaczonego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku. 

Uzasadnienie przyjęcia realizacji przedsięwzięcia 
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Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją przedsięwzięcia wyniosą 
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1. protokoł z zebrama w1eJ sk1ego z dma '!Y:-!. .. ... ,.). ..... 2013 r. 

2. lista obecności uczestników zebrania 

3. uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2014 rok 
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