
 

Wysokość funduszu sołeckiego w gminie Lubicz w roku 2021 w poszczególnych 

sołectwach 
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Fundusz 
sołectwa nie 
więcej niż 10 
krotność Kb 

 

1 2 3  

1 Brzezinko 276 23 632,69 
2 Brzeźno 350 27 306,68 
3 Grabowiec 800 49 648,50 
4 Grębocin 2 856 49 648,50 
5 Gronowo + Gronówko 914 49 648,50 
6 Jedwabno 479 33 711,33 
7 Kopanino 410 30 285,59 
8 Krobia 1958 49 648,50 
9 Lubicz Dolny 2991 49 648,50 
10 Lubicz Górny 3419 49 648,50 
11 Mierzynek 414 30 484,18 
12 Młyniec 

Drugi+Józefowo 
703 44 832,60 

13 Młyniec Pierwszy 637 41 555,79 
14 Nowa Wieś 481 33 810,63 
15 Rogowo 372 28 398,94 
16 Rogówko 604 39 917,39 
17 Złotoria 2285 49 648,50 

x razem: 19 949 681 475 32 

 

 

Kb =     wykonane dochody bieżące za rok 2019 / liczba mieszkańców gminy za rok 2019 ogł. 

przez Prezesa GUS  

 

Kb =    100 195 585,68 / 20 181 = 4.964,85 

 

sporz. A. Kaczmarek 

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo oblicza się według wzoru: 
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w którym poszczególne symbole oznaczają: 

  

 |:



F - wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż 

dziesięciokrotność Kb, 

Lm - liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego 

rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkańców, o 

którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 

1427, z późn. zm.), 

Kb - kwotę bazową - obliczoną 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. 

Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi w następującej wysokości: 

 

1) 40% wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb jest mniejsze od średniego Kbk w 

skali kraju, 

2) 30% wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb wynosi od 100% do 120% 

średniego Kbk w skali kraju, 

3) 20% wykonanych wydatków - dla gmin, w których Kb jest większe od 120% i nie większe 

niż 200% średniego Kbk w skali kraju, 

gdzie Kbk oznacza - średnią kwotę bazową w kraju - obliczaną dla gmin wiejskich i miejsko-

wiejskich, ujętych w rejestrze terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 

czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2), 

według stanu na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy. 

Średnią kwotę bazową w kraju oblicza się, dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów 

bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach 

publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego. 

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące 

wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata w sprawozdaniach gmin wiejskich 

i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach 

publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych 

do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową 

w kraju i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia 

roku poprzedzającego rok budżetowy. 
 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17659012
https://sip.lex.pl/#/dokument/16796947#art%2847%29

