
Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie
Wykonanie            

(w zł/gr)

1 2 3 4 5

758 185 851,99

75861 185 851,99

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 

pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

w paragrafie 625 - na realizację zadań pn. "Termomodernizacja 

Przedszkola Integracyjnego, Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola 

Nr 3 w Namysłowie”

185 851,99

801 63 078,95

80101 63 078,95

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 

3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego - na realizację zadania pn. "Klucz do kompetencji w 

Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego"

63 078,95

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

278 930,94

Dz. Rozdz. § Wyszczególnienie
Wykonanie            

(w złotych)

1 2 3 4 5

801 59 417,45

80101 59 280,00

2317

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego - dla gmin: Domaszowice, 

Pokój, Świerczów oraz Wilków na realizację zadania pn. "Klucz do 

kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu 

Namysłowskiego"

53 040,00

2319

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego- dla gmin: Domaszowice, 

Pokój, Świerczów oraz Wilków na realizację zadania pn. "Klucz do 

kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu 

Namysłowskiego"

6 240,00

1) Zestawienie dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku:

Dochody 

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

2016 roku:

Biblioteki

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

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

udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego przez Gminę Namysłów w 2016 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Razem dochody: 

Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013
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80195 137,45

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego - dla Gminy Wołczyn z 

przeznaczeniem na realizację nauki religii Kościoła 

Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Namysłów

137,45

59 417,45

                               /-/  Julian Kruszyński

        Skarbnik Gminy

        /-/ Iwona Wilczyńska

                                 Burmistrz 

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 2016 roku

Kwota środków publicznych wydatkowanych przez Gminę Namysłów w 2016 roku wynosi 197 701,29 zł.

1) Brak zobowiązań wymagalnych Gminy Namysłów za 2016 rok.

2) Gmina Namysłów w 2016 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Razem wydatki: 

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

Pozostała działalność
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