
Załącznik nr 1 

TURAWA

1609132

2020

3 692,56 zł

36 818 570,79 zł

9 971

WOJEWODA OPOLSKI

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

1 Bierdzany 878 36 925,60 zł

2 Kadłub Turawski 530 26 955,69 zł

3 Kotórz Mały 981 36 925,60 zł

4 Kotórz Wielki 376 21 269,15 zł

5 Ligota Turawska 681 32 531,45 zł

6 Osowiec 1 344 36 925,60 zł

7 Rzędów 336 19 792,12 zł

8 Turawa 1 199 36 925,60 zł

9 Węgry 1 008 36 925,60 zł

10 Zakrzów Turawski 612 29 983,59 zł

11 Zawada 1 348 36 925,60 zł

12 Osiedle Zawada 224 15 656,45 zł

Łącznie 12 9 517 367 742,05 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

TURAWA 2 1609132 12 9 517 9 971 3 692,56 zł 367 742,05 zł

Aneta Sakra 2019-07-23 Maria Ewa Bochańska

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

Aneta Sakra 774212109 w 103

(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

##### # ############################################################################################################################

#

(4) L m  - liczba mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez 

gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności.

(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.

(5) liczba mieszkańców sołectw według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę 

zbioru danych stałych mieszkańców o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności.

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.


