Załącznik nr 1

Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej (K b ) przekazywanej właściwemu
wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w roku poprzedzającym rok budżetowy
Nazwa gminy
TERYT
Rok budżetowy
Wysokość K b (1)
Wykonane dochody bieżące (2)
Liczba mieszkańców gminy (3)
Adresat
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Łącznie

Nazwa sołectwa
Łambinowice
Jasienica Dolna
Mańkowice
Lasocice
Wierzbie
Drogoszów
Piątkowice
Sowin
Bielice
Malerzowice
Budzieszowice
Okopy
Szadurczyce

Łambinowice
1607042
2019
3 790,63 zł
28 816 383,80 zł
7 602
Wojewoda Opolski
Liczba mieszkańców danego sołectwa (L mWysokość środków przypadających na dane sołectwo
2 192
37 906,32 zł
790
37 527,26 zł
631
31 500,15 zł
451
24 677,01 zł
527
27 557,89 zł
148
13 191,40 zł
317
19 597,57 zł
490
26 155,36 zł
705
34 305,22 zł
491
26 193,27 zł
356
21 075,91 zł
113
11 864,68 zł
96
11 220,27 zł
13
7 307
322 772,31 zł

Podsumowanie

Nazwa gminy

Typ gminy

TERYT

Łambinowice

2

1607042

Liczba sołectw w gminie, które
Liczba
będą realizować wydatki w
Liczba mieszkańców sołectw mieszkańców
ramach funduszu sołeckiego (5)
gminy (3)
Wysokość K b

13

Dorota Bugno

07,08.2018 r.

Tomasz Karpiński

(główny księgowy/skarbnik)

(rok, m-c, dzień)

(wójt/burmistrz/prezydent miasta)

Katarzyna Byra 77/4311300
wew. 209
(imię i nazwisko, numer telefonu
osoby przygotowującej informację)

(1) K b - kwota bazowa obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok
budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata,
ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
(2) Wykonane dochody bieżące gminy, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata.
(3) Liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalona przez Prezesa
GUS.
(4) L m - liczba mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru
mieszkańców, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności.
(5) liczba mieszkańców sołectw według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru
mieszkańców o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności.

2017

7 307

7 602

3 790,63 zł

Wysokość funduszu

322 772,31 zł

