
Załącznik nr 1 

GMINA LISEWO

0404042

2020

4 687,16 zł

24 715 405,16 zł

5 273

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

Lp. Nazwa sołectwa
Liczba mieszkańców danego sołectwa 

(L m )  (4)

Wysokość środków przypadających na dane 

sołectwo

1. Bartlewo 258 21 467,20 zł

2. Błachta 106 14 342,72 zł

3. Chrusty 109 14 483,33 zł

4. Drzonowo 138 15 842,61 zł

5. Kamlarki 207 19 076,75 zł

6. Kornatowo 351 25 826,26 zł

7. Krajęcin 81 13 170,93 zł

8. Krusin 290 22 967,09 zł

9. Linowiec 188 18 186,19 zł

10. Lipienek 325 24 607,60 zł

11. Lisewo 1 702 46 871,62 zł

12. Malankowo 269 21 982,79 zł

13. Mgoszcz 404 28 310,46 zł

14. Piątkowo 118 14 905,18 zł

15. Pniewite 353 25 920,01 zł

16. Strucfoń 75 12 889,70 zł

17. Tytlewo 120 14 998,92 zł

18. Wierzbowo 99 14 014,61 zł

Łącznie 18 5 193 369 863,97 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

GMINA LISEWO 2 0404042 18 5 193 5 273 4 687,16 zł 369 863,97 zł

……………………………………………… 15.07.2019 ………………………………………………
(główny księgowy/skarbnik) (rok, m-c, dzień) (wójt/burmistrz/prezydent miasta)

Monika Maćkowska, 667 832 542
………………………………………………

(imię i nazwisko, numer telefonu

osoby przygotowującej informację)

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.

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) 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.  

(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.

(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.

(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.

Nazwa gminy

TERYT

Rok budżetowy 

Wysokość K b  (1)

Wykonane dochody bieżące (2)


