
Sołectwo Nowy Lindów 
Gmina Kowiesy 
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Wójt Gminy Kowiesy 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 
r. poz. 301) oraz Uchwały Nr XXXVIII/227/14 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 marca 2014 
roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki, wnoszę o uwzględnienie w budżecie zadania polegającego na 
remoncie drogi w sołectwie poprzez nawiezienie destruktu, kontynuacja drogi od krzyża 
przeznaczonego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku~;?.dd;~~ ~ _,,_,,,,,.,=L;;;-r.;,,, 
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Uzasadnienie przyjęcia realizacji przedsięwzięcia · · '-'" /;.?-/4:'Z-; ~' ~-
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Remont dróg poprawi zły stan nawierzchni w/w odcinków dróg poprzez nawiezienie -

destruktu lub tłucznia. 

Szacowane wydatki budżetu związane z realizacją przedsięwzięcia wyniosą 6 630,00 zł 
i składają się na nie następujące określone kwotowo pozycje: 

Lp. Nazwa pozycji Szacowane koszty 

1 Remont drogi od krzyża 6 630,00 
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Razem: 6 630,00 
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I. protokół z"zegrJRil°~fJMego z dnia 15.09.2014 r. 
2. lista obecności uczestników zebrania 
3. uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2015 rok 
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UCHWAŁA NR 1/2014 
ZEBRANIA WIEJSKIEGO 
SOŁECTWA Nowy Lindów 
z dnia 15 września 2014r. 

w sprawie zatwierdzenia wniosku o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 
2015 rok 

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. 
U. poz. 301) w związku z § 7 Statutu Sołectwa Nowy Lindów, uchwalonego uchwałą nr 
XIV/18/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lutego 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 94, 
poz. 807, z 2011 r. Nr 264, poz. 2728) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się wniosek o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego, stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Zebrania 



PROTOKÓŁ 

Z Zebrania Wiejskiego sołectwa Nowy Lindów 

odbytego w dniu 15 września 2014 roku 

w lokalu u sołtysa. 

Zebranie odbyło się w pierwszym terminie. Na ogólną ilość uprawnionych 47osób udział w 
zebraniu według listy obecności wzięło 6 osób, co stanowi 12,77% 

Zebraniu przewodniczył/a Pan/i Maria Wasiak. 

Porządek zebrania: 

1. Otwarcie Zebrania oraz przedstawienie porządku obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania. 
4. Omówienie propozycji zadania realizowanego z funduszu sołeckiego w 2015 roku. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o przeznaczeniu środków z 

funduszu sołeckiego na rok 2015. 
6. Sprawy różne. 

Ad. 1 i 2. 

Zebranie otworzył/a Pan/i Sołtys Maria Wasiak, który/a powitał/a wszystkich zebranych (lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz przedstawił/a porządek obrad. 

Przewodniczącym Zebrania Wiejskiego został/a wybrany/a Pan/i Maria Wasiak, który/a 

poprowadził/a dalszą część obrad. 

Ad.3 

Następnie Przewodniczący Zebrania stwierdził/a, iż Zebranie jest prawomocne, gdyż na 47 

uprawnionych w Zebraniu bierze udział 6 mieszkańców sołectwa. 

Ad.4 

W kolejnym punkcie zostały omówione propozycje zadania realizowanego z funduszu 
sołeckiego w 2015 roku. 

Fundusz sołecki w 2015r. przeznaczyć na realizację drogi głównej do sołectwa Nowy 

Lindów. 

Ad. 5. 

W następnym punkcie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o 
przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2015. 



W głosowaniu jawnym udział wzięło 6 osób. Za podjęciem uchwały głosowało 6 osób, 
przeciw głosowało O osób, wstrzymało się od głosu O osób. 

Uchwała została podjęta 6 głosami. 

Ad.6 

Sprawy różne: 

- Na jakim etapie jest droga do Pana Eugeniusza Zielińskiego, 

- Nie palą lampy koło Pani Wasiak, Pani Sielskiej i Pana Andrychowicza, 

- Brak oznakowania na skrzyżowaniu w Turowej Woli, 

- Prośba o oznakowanie miejscowości Nowy Lindów z wskazaniem numerów, 

- Prośba o współpracę z kołami łowieckimi - sprawa dzikiej zwierzyny, 

- Sprawdzenie stanu drogi asfaltowej (między siatkami koło Pana Strzeleckiego), 

- Uczestnicy zebrania życzyli sobie obecności Pani Przewodniczącej Rady Gminy Kowiesy, 

- Prośba do Wójta Gminy o rozliczenie się z obietnic przedwyborczych odnośnie drogi 

asfaltowej ok.2,00 km. 

Na tym protokół zakończono. 

Pr,otokołował/a: 
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