
  

 

DRUK 359 

 

                                                                                                                                                PROJEKT 

UCHWAŁA NR  

RADY GMINY LUBSZA 

z dnia 08 grudnia 2022r. 

w sprawie zmiany budżetu na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje: 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę  177.106,86 zł z tego:  

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 66.000,00 zł: 

a) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 50.000,00 zł: 

- dochody majątkowe: 50.000,00 zł w tym: § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 50.000,00 zł, 

b) rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy: 16.000,00 zł: 

- dochody bieżące: 16.000,00 zł w tym: § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 16.000,00 zł; 

2) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 46.000,00 zł: 

a) rozdział 75615 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 11.200,00 zł: 

- dochody bieżące: 11.200,00 zł w tym: § 0320 wpływy z podatku rolnego: 6.800,00 zł, § 0330 wpływy z 

podatku leśnego: 1.800,00 zł, § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 

2.600,00 zł, 

b) rozdział 75616 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: 34.800,00 zł: 

- dochody bieżące: 34.800,00 zł w tym: § 0340 wpływy z podatku od środków transportowych: 8.600,00 zł, 

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upomnień: 8.200,00 zł, § 

0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 18.000,00 zł, 

3) dział 758 Różne rozliczenia: 42.077,00 zł: 

a) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 22.433,00 

zł: 

- dochody bieżące: 22.433,00 zł w tym: § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa: 22.433,00 zł, 

b) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: 19.644,00 zł:  

- dochody bieżące: 19.644,00 zł, w tym: § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 19.644,00 zł; 

4) dział 801 Oświata i wychowanie: 200,00 zł: 

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 200,00 zł: 

- dochody bieżące: 200,00 zł w tym: § 0970 wpływy z różnych dochodów: 200,00 zł; 

5) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 22.829,86 zł: 

a) rozdział 85395 Pozostała działalność: 22.829,86 zł: 



  

 

- dochody bieżące: 22.829,86 zł w tym: § 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 14.200,00 zł; 

 

 § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinasowanie realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: 8.629,86 zł;  

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 870.734,00 zł z tego:  

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 5.000,00 zł: 

a) rozdział 01095 Pozostała działalność: 5.000,00 zł: 

- dochody majątkowe: 5.000,00 zł w tym: § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 5.000,00 zł, 

2) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 838.000,00 zł: 

a) rozdział 75615 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 664.400,00 zł: 

- dochody bieżące: 664.400,00 zł w tym: § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości: 661.100,00 zł, § 

0340 wpływy z podatku od środków transportowych: 3.300,00 zł, 

b) rozdział 75616 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: 173.600,00 zł: 

- dochody bieżące: 173.600,00 zł w tym: § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości: 75.400,00 zł, § 0320 

wpływy z podatku rolnego: 98.200,00 zł; 

3) dział 852 Pomoc społeczna: 27.734,00 zł: 

   a) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej: 643,00 zł:  

- dochody bieżące: 643,00 zł, w tym: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): 643,00 zł, 

   b) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe: 20.000,00 zł:  

- dochody bieżące: 20.000,00 zł, w tym: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): 

20.000,00 zł, 

   c) rozdział 85216 Zasiłki stałe: 7.091,00 zł:  

- dochody bieżące: 7.091,00 zł, w tym: § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): 7.091,00 

zł, 

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 285.507,45 zł z tego:  

1) dział 801 Oświata i wychowanie: 196.644,00 zł: 

a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe: 194.303,56 zł: 

- wydatki bieżące: 194.303,56 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 12.140,27 zł, 

wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 22.000,00 zł, dotacje: 160.163,29 zł, 

b) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 1.096,80 zł: 

- wydatki bieżące: 1.096,80 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.096,80 zł,  

c) rozdział 80104 Przedszkola:1.243,64 zł: 

- wydatki bieżące: 1.243,64 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.243,64 zł; 

2) dział 852 Pomoc społeczna: 100,00 zł: 



  

 

a) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe: 100,00 zł:  

- wydatki bieżące: 100,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 100,00 zł; 

3) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 23.009,86 zł: 

a) rozdział 85395 Pozostała działalność: 23.009,86 zł: 

- wydatki bieżące: 23.009,86 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14.040,00 zł, 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 475,73 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 

8.494,13 zł; 

4) dział 855 Rodzina: 8.253,59 zł: 

a) rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 3.000,00 zł:  

- wydatki bieżące:3.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.000,00 zł; 

b) rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3: 5.253,59 zł: 

- wydatki bieżące: 5.253,59 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.253,59 zł; 

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 7.500,00 zł: 

a) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: 6.000,00 zł: 

- wydatki majątkowe: 6.000,00 zł, 

b) rozdział 90095 Pozostała działalność: 1.500,00 zł: 

- wydatki bieżące: 1.500,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.500,00 zł; 

6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 50.000,00 zł: 

a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 50.000,00 zł: 

- wydatki bieżące: 50.000,00 zł, w tym dotacje: 50.000,00 zł. 

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.499.767,59 zł z tego:  

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 350.000,00 zł: 

a) rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi: 315.000,00 zł: 

- wydatki majątkowe: 315.000,00 zł, 

b) rozdział 01044 Infrastruktura saniatacyjna wsi: 35.000,00 zł: 

- wydatki majątkowe: 35.000,00 zł; 

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 260.000,00 zł: 

a) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: 20.000,00 zł: 

- wydatki majątkowe: 20.000,00 zł, 

b) rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy: 240.000,00 zł: 

- wydatki majątkowe: 170.000,00 zł 

- wydatki bieżące: 70.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 70.000,00 zł; 

3) dział 750 Administracja publiczna: 30.000,00 zł: 

a) rozdział 75023 Urzędy gmin: 30.000,00 zł: 

- wydatki majątkowe: 30.000,00 zł, 

4) dział 757 Obsługa długu publicznego: 378.000,00 zł: 

a) rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego: 378.000,00 zł: 

- wydatki bieżące: 378.000,00 zł, w tym wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 378.000,00 zł; 

5) dział 801 Oświata i wychowanie: 237.000,00 zł: 



  

 

a) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 50.000,00 zł: 

- wydatki bieżące: 50.000,00 zł, w tym: dotacje: 50.000,00 zł, 

b) rozdział 80104 Przedszkolna: 137.000,00 zł: 

- wydatki majątkowe: 137.000,00 zł, 

c) rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego: 30.000,00 zł: 

- wydatki bieżące: 30.000,00 zł, w tym: dotacje: 30.000,00 zł; 

d) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 20.000,00 zł: 

- wydatki bieżące: 20.000,00 zł, w tym: dotacje: 20.000,00 zł; 

6) dział 852 Pomoc społeczna: 27.834,00 zł: 

a) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej: 643,00 zł:  

- wydatki bieżące: 643,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 643,00 zł, 

b) rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe: 20.100,00 zł:  

- wydatki bieżące: 20.100,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 20.100,00 zł, 

c) rozdział 85216 Zasiłki stałe: 7.091,00 zł:  

- wydatki bieżące: 7.091,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.091,00 zł, 

7) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 5.433,59 zł: 

a) rozdział 85395 Pozostała działalność: 5.433,59 zł: 

- wydatki bieżące: 5.433,59 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 5.433,59 zł; 

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 51.500,00 zł: 

a) rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 50.000,00 zł: 

- wydatki majątkowe: 50.000,00 zł, 

b) rozdział 90095 Pozostała działalność: 1.500,00 zł: 

- wydatki bieżące:1.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.500,00 zł. 

10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 560.000,00 zł: 

a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 160.000,00 zł: 

- wydatki majątkowe: 160.000,00 zł, 

b) rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 400.000,00 zł: 

- wydatki majątkowe: 400.000,00 zł; 

11) dział 926 Kultura fizyczna 600.000,00 zł: 

a) rozdział 92601 Obiekty sportowe: 600.000,00 zł: 

- wydatki majątkowe: 450.000,00 zł, 

- wydatki bieżące: 150.000,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 150.000,00 zł. 

§ 5. W uchwale nr XXVIII/263/2021 z dnia 16 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

2022 rok § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetowy budżetu w wysokości: 3.055.983,86  zł zostanie 

pokryty: 

1) Przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 1.203.872,00 zł, 



  

 

2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 

1.520.511,53 zł, 

3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z 

udziałem tych środków: 4.597,06 zł, 

4) przychodami pochodzącymi z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych: 327.003,27 zł. 

§ 6. Zmienia się załącznik nr 3  do budżetu w sprawie przychodów i rozchodów w 2022 r., który stanowi 

załącznik nr 1  do niniejszej uchwały:  

1) zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych § 957 o kwotę: 1.520.633,00 zł. 

§ 7. Zmienia się załącznik nr 5  do budżetu w sprawie dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu 

podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

1) Zwiększa się dotację dla PSPSPSK w Michałowicach o kwotę: 60.163,29 zł, 

2) Zwiększa się plan dla GOK w Lubszy o kwotę: 50.000,00 zł. 

§ 7. Zmienia się załącznik nr 6 do budżetu w sprawie zadań inwestycyjnych w 2022 r., który stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały:  

1) zmniejsza się plan na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” o kwotę: 

15.000,00 zł, 

2) zmniejsza się plan na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” o kwotę: 

35.000,00 zł, 

3) zmniejsza się plan na zadanie pn. „Zakup nieruchomości w tym zabudowanych” o kwotę: 20.000,00 zł, 

4) zmniejsza się plan na zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego” o kwotę: 30.000,00 zł, 

5) zmniejsza się plan na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa, rozbudowa i przebudowa budynku 

przedszkola w Mąkoszycach” o kwotę: 137.000,00 zł, 

6) zwiększa się plan na zadanie pn. „ Oświetlenie wsi” o kwotę: 6.000,00 zł, 

7) zmniejsza się plan na zadanie pn. „ Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na świetlicę wiejską w Kościerzycach” o kwotę: 160.000,00 zł. 

§ 8. Zmienia się załącznik nr 7 do budżetu w sprawie limitów na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy 

Lubsza, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  

1) zmniejsza się plan na zadanie pn. „Dokumentacja i budowa SUW” o kwotę: 300.000,00 zł, 

2) zmniejsza się plan na zadanie pn. „Przebudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania na lokale komunalne w Szydłowicach” o kwotę: 170.000,00 zł, 

3) zmniejsza się plan na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Lubsza” o kwotę: 50.000,00 zł, 

4) zmniejsza się plan na zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego basenu w Lubszy” o kwotę: 400.000,00 

zł, 

5) zmniejsza się plan na zadanie pn. „Budowa boiska w Mąkoszycach” o kwotę: 450.000,00 zł. 

§ 9. Zmienia się załącznik nr  9 do budżetu w sprawie planu dochodów i wydatków wyodrębnionych 

rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 r., który stanowi załącznik nr 5 do 

niniejszej uchwały. 

Zwiększa się plan wyodrębnionego rachunku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubszy o kwotę 9.000,00 

zł po stronie dochodów i wydatków. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  



  

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

 

Wójt Gminy Lubsza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Uzasadnienie  

DOCHODY: 

I. Zwiększenie dochodów: 

Dział 758 – dochody bieżące 42.077,00 zł w tym: 19.644,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na pomoc 

obywatelom Ukrainy, 22.433,00 zł – subwencja oświatowa. 

Dział 853 – dochody bieżące 22.829,86 zł w tym: 14.200,00 zł  – środki z Funduszu Pomocy na pomoc 

obywatelom Ukrainy, 8.629,86 zł – na wypłatę rekompensat energetycznych dla podmiotów wrażliwych. 

 

II. Zmniejszenie dochodów: 

Dział 852 – dochody bieżące 27.734,00 zł  – dotacje wg decyzji Wojewody Opolskiego. 

Pozostałe zmiany w planie dochodów dokonano po analizie sprawozdań o dochodach. 

 

WYDATKI: 

I. Zwiększenie wydatków: 

Dział 801 – wydatki bieżące 196.644,00 zł w tym: 

22.000,00 zł – wg pism dyrektora PSP Lubsza, 

155.000,00 zł– dotacja PSP Michałowice, 

19.644, zł – UKRAINA - dodatkowe zadania oświatowe ( 2.894,70 zł PSP Lubsza, 3.465,40 zł ZSP 

Czepielowice, 7.440,08 zł ZSP Mąkoszyce, 680,53 zł PP Lubsza, 5.163,29 zł PSP Michałowice). 

Dział 852 – wydatki bieżące 100,00 zł – wg pisma kierownika OPS Lubsza. 

Dział 853 – wydatki bieżące 23.009,86 zł w tym: 

14.380,00 zł – wg pisma kierownika OPS Lubsza - środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, 

8.629,86 zł – na wypłatę rekompensat energetycznych dla podmiotów wrażliwych. 

Dział 855 – wydatki bieżące 8.253,59 zł w tym: 

3.000,00 zł – wg pisma kierownika OPS Lubsza, 

5.253,59 zł – na wypłatę rekompensat energetycznych dla podmiotów wrażliwych – Klub Dziecięcy w Lubszy, 

Dział 900 – wydatki majątkowe 6.000,00 zł - na zadanie pn. „ Oświetlenie wsi”. 

Dział 900 – wydatki bieżące 1.500,00 zł – fundusz sołecki wieś Lubicz. 

Dział 921 – wydatki bieżące 50.000,00 zł – dotacja dla GOK. 

II. Zmniejszenie wydatków: 

Dział 010 – wydatki majątkowe 350.000,00 zł w tym: 

15.000,00 zł - zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy”, 

35.000,00 zł - zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy”, 

300.000,00 - zadanie pn. „Dokumentacja i budowa SUW”. 

Dział 700 – wydatki majątkowe 190.000,00 zł w tym 

20.000,00 zł – zadanie pn. „Zakup nieruchomości w tym zabudowanych”, 

170.000,00 zł - zadanie pn. „Przebudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania na lokale komunalne w Szydłowicach”. 

Dział 700 – wydatki bieżące 70.000,00 zł – remonty. 

Dział 750 – wydatki majątkowe 30.000,00 zł - zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”. 



  

 

Dział 757 – wydatki bieżące 378.000,00 zł – poręczenie. 

Dział 801 – wydatki majątkowe 137.000,00 zł - zadanie pn. „Dokumentacja projektowa, rozbudowa i 

przebudowa budynku przedszkola w Mąkoszycach”. 

Dział 801 – wydatki bieżące 100.000,00 zł – dotacja PSP Michałowice, 

Dział 852 – wydatki bieżące 27.834,00 zł – wg pisma kierownika OPS Lubsza. 

Dział 853 – wydatki bieżące 5.433,59 zł w tym: 

180,00 zł – wg pisma kierownika OPS Lubsza, 

5.253,59 zł – na wypłatę rekompensat energetycznych dla podmiotów wrażliwych. 

Dział 900 – wydatki bieżące 1.500,00 zł – fundusz sołecki wieś Lubicz. 

Dział 900 – wydatki majątkowe 50.000,00 zł - zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Lubsza”. 

Dział 921 – wydatki majątkowe: 560.000,00 zł w tym: 

160.000,00 zł - zadanie pn. „ Przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 

świetlicę wiejską w Kościerzycach”, 

400.000,00 zł - zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego basenu w Lubszy”. 

Dział 926 – wydatki bieżące 150.000,00 zł. 

Dział 926 – wydatki majątkowe 450.000,00 zł - zadanie pn. „Budowa boiska w Mąkoszycach”. 

 


