	ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW	załącznik nr 2
	BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2007R.	do uchwały Nr XIII/118/07
	Rady Gminy Lubicz z dn.25 października 2007r.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:10-10-07	dzień:25-10-07
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	600	Transport i łączność	2 598 555,00	2 614 189,00	15 634,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 692 003,00	1 707 637,00	15 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	262 634,00	15 634,00
	801	Oświata i wychowanie	15 383 918,00	15 367 950,00	-15 968,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 687 471,00	8 648 503,00	-38 968,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 500,00	4 000,00
	Program Socrates-Comenius"Uczenie sie przez całe życie"	0,00	4 000,00	4 000,00
	- projekt "Siedem cudów w naszej szkole'
	proj. ZS Nr 1 w Lubiczu G."Uczenie się w Europie..."w	2 500,00	2 500,00	0,00
	ramach progr. Socrates-Comenius
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	15 400,00	-500,00
	zaliczkowe wydatki ze środków własnych na poczet	500,00	0,00	-500,00
	programu "Socrates-Comenius"
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	Program Socrates-Comenius"Uczenie sie przez całe życie"	0,00	2 500,00	2 500,00
	- projekt "Siedem cudów w naszej szkole'
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	0,00	-11 500,00
	zaliczkowe wydatki ze środków własnych na poczet	11 500,00	0,00	-11 500,00
	programu "Socrates-Comenius"
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 849,00	56 549,00	44 700,00
	Program Socrates-Comenius"Uczenie sie przez całe życie"	0,00	44 700,00	44 700,00
	- projekt "Siedem cudów w naszej szkole'
	proj. ZS Nr 1 w Lubiczu G."Uczenie się w Europie..."w	11 849,00	11 849,00	0,00
	ramach progr. Socrates-Comenius
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 668,00	32 500,00	-78 168,00
	monitoring obiektów szkolnych - Grębocin	15 000,00	0,00	-15 000,00
	monitoring obiektów szkolnych - Lubicz Dolny	8 000,00	0,00	-8 000,00
	monitoring obiektów szkolnych - Lubicz Górny	55 168,00	0,00	-55 168,00
	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	8 000,00	8 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	212 526,00	235 526,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	17 650,00	17 500,00
	finans. prac komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli	150,00	150,00	0,00
	monitoring obiektów szkol.-Lubicz Górny	0,00	17 500,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	69 500,00	5 500,00
	dofin.pracodawcom kosztów przygot.zawod.młodocianych	64 000,00	64 000,00	0,00
	pracowników
	monitoring obiektów szkol.-Lubicz Górny	0,00	5 500,00	5 500,00
	851	Ochrona zdrowia	185 758,00	199 358,00	13 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 658,00	164 258,00	13 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	65 300,00	11 800,00
	dział.punktów konsult.dla osób uzależn.i współuzależn.od	0,00	11 800,00	11 800,00
	alkoholu, narkotyków i innych uzywek w Lubiczu i
	Grębocinie
	zajęcia sport.-rekreac.realiz.ze środków własnych	32 000,00	32 000,00	0,00
	Strona:	1

	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:10-10-07	dzień:25-10-07
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 857,00	24 657,00	1 800,00
	dział.punktów konsult.dla osób uzależn.i współuzależn.od	0,00	1 800,00	1 800,00
	alkoholu, narkotyków i innych uzywek w Lubiczu i
	Grębocinie
	zajęcia sport.-rekreac.realiz.ze środków własnych	5 400,00	5 400,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 867,00	440 867,00	1 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 740,00	55 740,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 000,00	500,00
	wyposażenie placu zabaw w Gronowie ze środków z	0,00	0,00	0,00
	budżetu samorządu Województwa  Kuj.-Pom.
	4300	Zakup usług pozostałych	23 430,00	23 930,00	500,00
	Razem	37 922 767,00	37 937 033,00	14 266,00
	Strona:	2	Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

