
 

 

Instrukcja do załącznika nr 1 (informacja przekazywana przez wójta) 

Uwagi ogólne 

– pola oznaczone tym kolorem służą do samodzielnego wpisania danych 

– pola oznaczone tym kolorem wyliczają wynik na podstawie wprowadzonych 

danych 

W razie potrzeby należy dodać kolejne wiersze tabeli. 

Nie należy zostawiać pustych wierszy – należy je skasować. 

Opis pól 

Nazwa pola Wyjaśnienie 

Nazwa gminy Należy wpisać nazwę gminy 

TERYT Należy wpisać kod TERYT gminy 

Rok budżetowy Należy wpisać rok budżetowy, w którym gmina będzie 
ponosić określone wydatki na fundusz sołecki 

Wysokość Kb Pole wyliczane automatycznie 

Wykonane dochody bieżące Należy wpisać wartość zrealizowanych dochodów 
bieżących za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata 
(sama liczba bez spacji, bez symbolu waluty, część 
ułamkowa oddzielona od całkowitej przecinkiem) 

Liczba mieszkańców gminy Należy wpisać liczbę 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. (bez spacji) 

Adresat Należy wpisać „Wojewoda [odpowiednie województwo]” 
np. Wojewoda Dolnośląski 

 

Nazwa pola Wyjaśnienie 

Lp. Należy wpisać liczbę porządkową 

Nazwa sołectwa Należy wpisać nazwę sołectwa 

Liczba mieszkańców 
danego sołectwa (Lm) 

Należy wpisać liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na 
dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, 
określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru 
danych stałych mieszkańców, o których mowa w przepisach o 
ewidencji ludności 

Wysokość środków 
przypadających na dane 
sołectwo 

Pole wyliczane automatycznie 

 

Nazwa pola Wyjaśnienie 

Pola sekcji podsumowanie Pola wyliczane automatycznie 
 

  



 

 

Sposób zaokrąglania liczb 

Liczby występujące w arkuszu są zaokrąglane w następujący sposób: 

1. Wysokość Kb (pole C7) 

Wartość Kb jest wyliczana poprzez podzielenie wykonanych dochodów bieżących (pole C8) 

przez liczbę mieszkańców gminy (pole C9). Skoroszyt jest skonstruowany w taki sposób, że 

w przypadku Kb prezentowane są dwa miejsca po przecinku (dokładność do 1 grosza), 

jednak jeśli w wyniku dzielenia dochodów bieżących przez liczbę mieszkańców miejsc po 

przecinku jest więcej (np. 10) to są one „zapamiętane” i wykorzystane do dalszych obliczeń. 

 

2. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo (kol. D) 

Wysokości środków przypadających na dane sołectwo są obliczane w oparciu o Kb 

wyliczone w komórce C7. Trzeba pamiętać, że w przypadku obliczania środków 

przypadających na dane sołectwo brana jest pod uwagę wartość ze wszystkimi miejscami 

po przecinku, w celu uzyskania jak największej dokładności. 

Dlatego też próby ręcznego obliczenia kwoty środków przypadających na dane sołectwo 

(np. na kalkulatorze), jeśli wzięto pod uwagę Kb z jedynie dwoma miejscami po przecinku, 

mogą dać wynik różniący się od wyliczonego automatycznie o ok. 1-2 gr. 

W odróżnieniu od Kb wartości w kolumnie „wysokość środków przypadających na dane 

sołectwo” są zaokrąglane nie tylko w warstwie prezentacyjnej, ale poprzez „obcięcie” 

wszystkich miejsc po przecinku od trzeciego włącznie wzwyż. W związku z tym suma 

wysokości środków przypadających na dane sołectwo także jest wartością z dwoma 

miejscami po przecinku. 

 

3. Wysokość Kb (pole H27 skoroszytu wzorcowego) 

Jest to pole odwołujące się do wartości Kb wyliczonej w polu C7. Podobnie jak w polu C7 

uwzględnione są tu wszystkie miejsca po przecinku, mimo że prezentowane są tylko dwa 

pierwsze. 

 

4. Wysokość funduszu (pole I27 skoroszytu wzorcowego) 

Jest to pole odwołujące się do wartości wyliczonej w polu D21 skoroszytu wzorcowego. 

W związku z tym występują tu jedynie dwa miejsca po przecinku. 


