
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie
Wykonanie            

(w zł/gr)

1 2 3 4 5

900 1 938 901,00

90001 1 938 901,00

6637

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

- na realizację zadań pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Smogorzowie" i "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Ligotka"

1 938 901,00

921 30 000,00

92116 30 000,00

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu 

Namysłowskiego na powierzenie Gminie Namysłów zadań 

przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej

30 000,00

1 968 901,00

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie
Wykonanie            

(w złotych)

1 2 3 4 5

600 79 950,00

60013 79 950,00

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

- dotacja dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. 

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 (ul. Oleśnicka) w 

miejscowości Namysłów wraz z przebudową zjazdów"

79 950,00

79 950,00

        Skarbnik Gminy                                  Burmistrz 

        /-/ Iwona Wilczyńska                               /-/  Julian Kruszyński

Razem wydatki: 

2. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych oraz udzielonych gwarancjach i poręczeniach Gminy 

1) Brak zobowiązań wymagalnych Gminy Namysłów za 2015 rok.

2) Gmina Namysłów w 2015 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

3. Informacja o wysokości środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) 

wykorzystanych przez Gminę Namysłów w 2015 roku

Kwota środków publicznych wydatkowanych przez Gminę Namysłów w 2015 roku wynosi 1 283 624,08 zł.

Biblioteki

Razem dochody: 

2) Zestawienie dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu Gminy Namysłów w 

2015 roku:

Wydatki

Transport i łączność

Drogi publiczne wojewódzkie

1.Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji 

udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Gminę Namysłów w 2015 roku.

1) Zestawienie dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku:

Dochody 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego


