
Załącznik nr 1 

USTRONIE MORSKIE

3208072

2018

7 337,37 zł

27 045 531,06 zł

3 686

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców danego sołectwa (L m )  (4) Wysokość środków przypadających na dane sołectwo

1. USTRONIE MORSKIE 2 309 73 373,70 zł

2. SIANOŻĘTY 518 52 682,32 zł

3. KUKINIA 212 30 229,96 zł

4. KUKINKA 87 21 058,25 zł

5. GWIZD 98 21 865,36 zł

6. RUSOWO 391 43 363,86 zł

Łącznie 6 3 615 242 573,45 zł

Podsumowanie

Nazwa gminy Typ gminy TERYT

Liczba sołectw w gminie, które 

będą realizować wydatki w 

ramach funduszu sołeckiego

Liczba mieszkańców sołectw 

(5)

Liczba 

mieszkańców 

gminy (3) Wysokość K b Wysokość funduszu

USTRONIE MORSKIE 2 3208072 6 3 615 3 686 7 337,37 zł 242 573,45 zł

Katarzyna Kruszyńska 25.07.2017 Jerzy Kołakowski

(główny księgowy/skarbnik) (rok, m-c, dzień) (wójt/burmistrz/prezydent miasta)

(imię i nazwisko, numer telefonu

osoby przygotowującej informację)

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

(1) Kb - 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 (stan na 31 grudnia 2016 r.).

(4) Lm - 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  (stan na 30 czerwca 2017 r.).

(3) Liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalona 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  (stan na 31 grudnia 2016 r.).

(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 (stan na 30 czerwca 2017 r.).

Nazwa gminy

TERYT

Rok budżetowy 

Wysokość K b  (1)

Wykonane dochody bieżące (2)

Liczba mieszkańców gminy (3)

Adresat

(2) Wykonane dochody bieżące gminy, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata  (stan na 2016 r.).

Izabela Kmiecik vel Kaczmarek (94-35-14-182)


