ZARZĄDZENIE NR 67/2017
BURMISTRZA PRZECŁAWIA
z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018 rok przypadających na poszczególne
sołectwa gminy Przecław.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r.,
poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 r., poz. 301, zm. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427.) oraz Uchwałą Nr
XXXVII/285/2014 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki zarządza się, co następuje:
§ 1. Wysokość funduszu sołeckiego na 2018 rok na poszczególne sołectwa gminy Przecław zostaje ustalona
w wysokości 657 179,00 zł, zgodnie z wyliczeniem przedstawionym w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu odpowiedzialnemu za realizację
funduszu sołeckiego w 2018 roku.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018 r. przypadających na dane sołectwa Gminy Przecław.
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.
Łącznie

Załącznik do zarządzenia Nr 67/2017
Burmistrza Przecławia

Przecław
1811073

z dnia 17 lipca 2017 r.

2018
3 501,22 zł
41 429 946,85 zł
11 833
Wojewoda Podkarpacki

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców danego sołectwa (L m ) (4)

Biały Bór
Błonie
Dobrynin
Kiełków
Łączki Brzeskie
Podole
Rzemień
Tuszyma
Wylów
Zaborcze

935
799
991
846
1 095
1 060
1 415
2 576
244
242
10 203

10

Wysokość środków przypadających na dane
sołectwo zgodnie z ustawą
35 012,20 zł
34 977,19 zł
35 012,20 zł
35 012,20 zł
35 012,20 zł
35 012,20 zł
35 012,20 zł
35 012,20 zł
15 545,42 zł
15 475,39 zł
311 083,40 zł

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
zgodnie z uchwałą o zwiekszeniu środków
70 024,40 zł
69 954,38 zł
70 024,40 zł
70 024,40 zł
70 024,40 zł
70 024,40 zł
70 024,40 zł
105 036,60 zł
31 090,84 zł
30 950,78 zł
657 179,00 zł

Podsumowanie

Nazwa gminy
Przecław

Typ gminy
3

TERYT
1811073

Liczba sołectw w gminie, które będą realizować wydatki w
ramach funduszu sołeckiego

Liczba
mieszkańców
gminy (3)
Wysokość K b
Wysokość funduszu
10 203
11 833
3 501,22 zł
311 083,40 zł

Liczba mieszkańców sołectw
(5)
10

(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 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.
(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.
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