	ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW	załącznik nr 2
	BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2007R.	do uchwały Nr IX/88/07
	Rady Gminy Lubicz z dn. 9 lipca 2007r.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:28-06-07	dzień:09-07-07
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	600	Transport i łączność	11 105 545,00	11 155 045,00	49 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	742 000,00	757 500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	202 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
	zakup i  montaż wiaty przystankowej w Rogowie	0,00	4 500,00	4 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 235 845,00	10 269 845,00	34 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	59 000,00	34 000,00
	Grębocin-droga pieszo-rowerowa	0,00	0,00	0,00
	moderniz. drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00	34 000,00	34 000,00
	Brzezinko-Gronowo (nakłady dofinansowane z TFOGR)
	oprac.dokum.proj.i wykon.zjazdu z drogi gminnej	25 000,00	25 000,00	0,00
	(ul.Myśliwska) w Nowej Wsi na drogę wojew.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	388 750,00	398 750,00	10 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	286 750,00	296 750,00	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	14 000,00	10 000,00
	750	Administracja publiczna	4 564 430,00	4 567 430,00	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 441 070,00	3 441 070,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 670,00	138 359,00	-8 311,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 311,00	8 311,00
	instalacja alarmowa w bud. admin. UG ul. Toruńska 21	0,00	8 311,00	8 311,00
	75095	Pozostała działalność	853 750,00	856 750,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	47 000,00	3 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 800,00	362 300,00	2 500,00
	75495	Pozostała działalność	153 500,00	156 000,00	2 500,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500,00	6 000,00	2 500,00
	środ. z budżetu gminy na Fundusz Wsparcia Policji -	0,00	2 500,00	2 500,00
	dodatkowe służby policjantów
	środki z budżetu gminy na Fundusz Wsparcia Policji - na	3 500,00	3 500,00	0,00
	zakup paliwa  dla Policji
	801	Oświata i wychowanie	14 828 192,00	14 850 269,00	22 077,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 290 961,00	8 317 992,00	27 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 596,00	5 119 096,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 725,00	240 725,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 769,00	140 300,00	-10 469,00
	termoizolacja budynków szkolnych w Gronowie i Młyńcu	124 469,00	0,00	-124 469,00
	wymiana stolarki okiennej w bud. SP Gronowo	0,00	109 000,00	109 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	32 500,00	8 000,00
	sala gimnastyczna przy SP w Lub.G.	0,00	0,00	0,00
	zakup i montaż drzwi o odporności ogniowej  do sali gimn.	24 500,00	24 500,00	0,00
	w Lubiczu Górnym
	zakup pieca co do bud. SP w Złotorii	0,00	8 000,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	821 617,00	839 163,00	17 546,00
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	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:28-06-07	dzień:09-07-07
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	242 454,00	260 000,00	17 546,00
	systemu oświaty
	dotacja dla przedszkola niepublicznego w Grębocinie	242 454,00	260 000,00	17 546,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	537 899,00	537 899,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	444 750,00	-250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	0,00	250,00	250,00
	służby cywilnej
	80195	Pozostała działalność	143 805,00	121 305,00	-22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	49 000,00	-25 000,00
	dofin.pracodawcom kosztów przygot.zawod.młodocianych	74 000,00	49 000,00	-25 000,00
	pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 955,00	71 455,00	2 500,00
	odpisy na zfśs dla nauczycieli emerytów i rencistów	68 955,00	71 455,00	2 500,00
	852	Pomoc społeczna	7 326 060,00	7 326 060,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	511 800,00	511 800,00	0,00
	emerytalne i rentowe
	3110	Świadczenia społeczne	511 800,00	508 966,00	-2 834,00
	zad.realiz.ze środków własnych	150 000,00	150 000,00	0,00
	zad.własne realiz.w ramach dot.z budżetu państwa	217 800,00	217 800,00	0,00
	zad.zlec.realiz.w ramach dot.z budżetu państwa	144 000,00	141 166,00	-2 834,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	326,00	326,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 508,00	2 508,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 426,00	2 997 749,00	18 323,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	329 400,00	343 000,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	113 500,00	13 600,00
	90095	Pozostała działalność	146 776,00	151 499,00	4 723,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	5 050,00	850,00
	organiz.prac interwencyjnych	4 200,00	4 200,00	0,00
	roboty publ. "Praca i środowisko"	0,00	850,00	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	3 110,00	530,00
	organiz.prac interwencyjnych	2 480,00	2 480,00	0,00
	roboty publ. "Praca i środowisko"	0,00	530,00	530,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4 670,00	5 660,00	990,00
	Niepełnosprawnych
	organiz.prac interwencyjnych	4 670,00	4 670,00	0,00
	roboty publ. "Praca i środowisko"	0,00	990,00	990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 666,00	666,00
	organiz.prac interwencyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	roboty publ. "Praca i środowisko"	0,00	666,00	666,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	300,00
	organiz.prac interwencyjnych	800,00	800,00	0,00
	roboty publ. "Praca i środowisko"	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 207,00	1 207,00
	organiz.prac interwencyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	roboty publ. "Praca i środowisko"	0,00	1 207,00	1 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu	340,00	520,00	180,00
	służby cywilnej
	organiz.prac interwencyjnych	340,00	340,00	0,00
	roboty publ. "Praca i środowisko"	0,00	180,00	180,00
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	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399 940,00	425 940,00	26 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 740,00	79 740,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	20 095,00	7 595,00
	wyposażenie placu zabaw w Gronowie ze środków z	0,00	7 595,00	7 595,00
	budżetu samorządu Województwa  Kuj.-Pom.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 405,00	17 405,00
	wyposażenie placu zabaw w Gronowie ze środków z	0,00	17 405,00	17 405,00
	budżetu samorządu Województwa  Kuj.-Pom.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 200,00	61 200,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 500,00	400,00
	926	Kultura fizyczna i sport	160 500,00	110 500,00	-50 000,00
	92695	Pozostała działalność	80 000,00	30 000,00	-50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	18 100,00	-28 900,00
	zajęcia sport.-rekr. fin. ze środków  Funduszu Zajęć	47 000,00	18 100,00	-28 900,00
	Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	-7 000,00
	zajęcia sport.-rekr. fin. ze środków  Funduszu Zajęć	8 000,00	1 000,00	-7 000,00
	Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 900,00	-14 100,00
	zajęcia sport.-rekr. fin. ze środków  Funduszu Zajęć	25 000,00	10 900,00	-14 100,00
	Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
	Razem	46 704 908,00	46 786 308,00	81 400,00
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