
Załącznik nr 1 

Nazwa gminy Gmina Solec-Zdrój
TERYT 2601052
Rok budżetowy 2023

Wykonane dochody bieżące (2)
Liczba mieszkańców gminy (3)
Adresat WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp. Nazwa sołectwa Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1. Chinków 74
2. Kików 398
3. Kolonia Zagajów 75
4. Ludwinów 75
5. Magierów 80
6. Piasek Mały 233
7. Piestrzec 595
8. Solec-Zdrój 838
9. Strażnik 120
10. Sułkowice 220
11. Świniary 318
12. Wełnin 470
13. Włosnowice 222
14. Zagaje Kikowskie 79
15. Zagajów 114
16. Zagórzany 75
17. Zborów 684
18. Zielonki 143
19. Żuków 173

Łącznie 19

Podsumowanie

Nazwa gminy Typ gminy TERYT Wysokość funduszu
Gmina Solec-Zdrój 2 2601052 19

Zofia Kopeć 2022-07-15 Adam Pałys
(główny księgowy/skarbnik) (rok, m-c, dzień) (wójt/burmistrz/prezydent miasta)

Genowefa Sobieraj 41 3776041 w. 20

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

Wysokość K
b
 (1) 5 689,85 zł

28 301 311,99 zł
4 974

Liczba mieszkańców danego sołectwa (L
m
) (4)

15 590,19 zł
34 025,30 zł
15 647,09 zł
15 647,09 zł
15 931,58 zł
24 637,05 zł
45 234,31 zł
56 898,50 zł
18 207,52 zł
23 897,37 zł
29 473,42 zł
38 122,00 zł
24 011,17 zł
15 874,68 zł
17 866,13 zł
15 647,09 zł
50 298,27 zł
19 516,19 zł
21 223,14 zł

4 986 497 748,09 zł

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

Liczba mieszkańców sołectw 
(5)

Liczba 
mieszkańców 
gminy (3) Wysokość K

b

4 986 4 974 5 689,85 zł 497 748,09 zł

(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 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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