	ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW	wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r.
	MAJĄTKOWYCH  BUDŻETU  GMINY
	LUBICZ  NA 2007R.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:31-01-07	dzień:31-12-07
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	010	Rolnictwo i łowiectwo	756 500,00	85 000,00	-671 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	85 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	85 000,00	10 000,00
	koncepcja techn. sieci kanaliz. aglomeracji Lubicz	25 000,00	25 000,00	0,00
	oczyszczalnie przyzagrodowe Gronowo,Gronówko -	50 000,00	50 000,00	0,00
	dokument.projekt.
	warunki techn. dla zasilania przepompowni ścieków  w	0,00	10 000,00	10 000,00
	Grębocinie
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	681 500,00	0,00	-681 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 275,00	0,00	-579 275,00
	bud. infrastruktury towarzyszącej  boiskom	579 275,00	0,00	-579 275,00
	ogólnodostępnym  w Lubiczu Dolnym
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 225,00	0,00	-102 225,00
	bud. infrastruktury towarzyszącej  boiskom	102 225,00	0,00	-102 225,00
	ogólnodostępnym  w Lubiczu Dolnym
	600	Transport i łączność	8 882 500,00	379 200,00	-8 503 300,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 500,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 500,00
	budowa wiaty przystank. w Mierzynku	0,00	4 000,00	4 000,00
	oprac.koncepcji proj.dla wykon.zatoki autobusowej w	0,00	1 000,00	1 000,00
	Złotorii na ul.Toruńskiej
	zakup i  montaż wiaty przystankowej w Rogowie	0,00	4 500,00	4 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 760 300,00	233 000,00	-8 527 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	208 000,00	195 500,00
	Grębocin-droga pieszo-rowerowa	12 500,00	0,00	-12 500,00
	modern.dróg gminnych	0,00	0,00	0,00
	moderniz. drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
	Brzezinko-Gronowo (nakłady dofinansowane z TFOGR)
	oprac.dokum.proj.i wykon.zjazdu z drogi gminnej	0,00	25 000,00	25 000,00
	(ul.Myśliwska) w Nowej Wsi na drogę wojew.
	przebud.ul.Akacjowa-Brzozowa Złotoria	0,00	55 000,00	55 000,00
	przebud.ul.Gronowskiej w Młyńcu Pierwszym	0,00	23 000,00	23 000,00
	przebud.ul.Nowej w Złotorii	0,00	30 000,00	30 000,00
	wyk.podbudowy pod drogę Lub.D. Małgorzatowo	0,00	75 000,00	75 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 799 125,00	0,00	-5 799 125,00
	przeb.ul.Leśnej w Złotorii	2 677 500,00	0,00	-2 677 500,00
	przeb.ul.Piaskowej w Lub.G.	1 652 740,00	0,00	-1 652 740,00
	przeb.ul.Rzemieślniczej w Lub.G.	1 468 885,00	0,00	-1 468 885,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 375,00	0,00	-1 023 375,00
	przeb.ul.Leśnej w Złotorii	472 500,00	0,00	-472 500,00
	przeb.ul.Piaskowej w Lub.G.	291 660,00	0,00	-291 660,00
	przeb.ul.Rzemieślniczej	259 215,00	0,00	-259 215,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	wykup gruntów	0,00	25 000,00	25 000,00
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	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:31-01-07	dzień:31-12-07
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	6618	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy	1 636 505,00	0,00	-1 636 505,00
	inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
	między jednostkami samorządu terytorialnego
	dotacja dla Miasta Toruń w zakresie budowy  drogi  w ciągu	1 636 505,00	0,00	-1 636 505,00
	ul. Olimpijska i Leśny Trakt na odcinku Lubicz D.
	-Małgorzatowo ( porozumienie  jst)
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy	288 795,00	0,00	-288 795,00
	inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
	między jednostkami samorządu terytorialnego
	dotacja dla Miasta Toruń w zakresie budowy  drogi  w ciągu	288 795,00	0,00	-288 795,00
	ul. Olimpijska i Leśny Trakt na odcinku Lubicz D.
	-Małgorzatowo ( porozumienie  jst)
	60095	Pozostała działalność	122 200,00	136 700,00	14 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 200,00	136 700,00	14 500,00
	Brzezinko-bud.chodnika przy drodze powiatowej nr 2009	0,00	8 500,00	8 500,00
	Grębocin ul. Szkolna - chodnik(od  ul.Kowalewskiej do ul.	12 000,00	0,00	-12 000,00
	Poprzecznej) - dokum. projekt.
	Grębocin-bud.chodnika ul.Kowalewska (od Karwowskiego	0,00	25 000,00	25 000,00
	do przystanku autobus.w kier.Torunia)
	Krobia  - budowa chodnika przy drodze powiatowejnr 2009	13 100,00	13 100,00	0,00
	Lubicz Dolny  - budowa chodnika przy drodze powiatowej	35 000,00	35 000,00	0,00
	(ul. Dworcowa)
	Lubicz Dolny -bud. chodnika przy drodze krajowej nr 10 ( do	5 000,00	5 000,00	0,00
	mostu)
	Lubicz Górny ul. Komunalna - chodnik (od ul. Warszawskiej	15 000,00	20 000,00	5 000,00
	do torów PKP) - dokum. projekt.
	Mierzynek - chodnik (przy drodze powiatowej) - dokum.	16 500,00	16 500,00	0,00
	projekt.
	Młyniec Pierwszy i Drugi - budowa chodnika przy drodze	5 600,00	13 600,00	8 000,00
	powiatowej nr 2009
	Złotoria ul. Pomorska - chodnik (od ul. 8 Marca do ul.	20 000,00	0,00	-20 000,00
	Sokolej ) - dokum. projekt.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	39 950,00	39 950,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	39 950,00	39 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 950,00	39 950,00
	adapt.bud.szkolnego w Grębocinie na lokale komunal.	0,00	30 450,00	30 450,00
	sfin.rob.dodatk.-adapt.bud.Boczna 4 Lub.G.	0,00	9 500,00	9 500,00
	750	Administracja publiczna	140 000,00	218 111,00	78 111,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	56 111,00	56 111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 311,00	43 311,00
	instalacja alarmowa w bud. admin. UG ul. Toruńska 21	0,00	8 311,00	8 311,00
	instalacja monitoringu wizualnego budynków UG ul.	0,00	15 000,00	15 000,00
	Toruńska 21 i 24
	modern. sieci komputerowej w bud. admin. U.Gm.	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00
	zakup programów komputerowych	0,00	12 800,00	12 800,00
	75095	Pozostała działalność	140 000,00	162 000,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	162 000,00	22 000,00
	zakup ciągnika ogrodniczego dla ZDGMiK	15 000,00	15 000,00	0,00
	zakup samochodu ciężarowego dla ZDGMiK	125 000,00	147 000,00	22 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	230 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00
	zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w	80 000,00	80 000,00	0,00
	Lubiczu
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	75495	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub	150 000,00	150 000,00	0,00
	dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	środki  z budzetu gminy na Fundusz Wsparcia Policji  na	150 000,00	150 000,00	0,00
	wykup lokalu na posterunek  Policji w Lubiczu
	801	Oświata i wychowanie	721 600,00	815 300,00	93 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	93 700,00	93 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 700,00	93 700,00
	monitoring obiektów szkolnych - Grębocin	0,00	0,00	0,00
	monitoring obiektów szkolnych - Lubicz Dolny	0,00	0,00	0,00
	monitoring obiektów szkolnych - Lubicz Górny	0,00	0,00	0,00
	projekt techn. na bud. sali gimn. -  ZS Grębocin	0,00	50 000,00	50 000,00
	sala gimnastyczna przy SP w Lub.G.	0,00	0,00	0,00
	zakup i montaż  kotła c.o. -   SP Złotoria	0,00	12 500,00	12 500,00
	zakup i montaż drzwi o odporności ogniowej  do sali gimn.	0,00	24 500,00	24 500,00
	w Lubiczu Górnym
	zakup pieca co do bud. SP w Złotorii	0,00	6 700,00	6 700,00
	80110	Gimnazja	721 600,00	721 600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 600,00	721 600,00	0,00
	spłata zobowiązań -Gimnazjum w Grębocinie	721 600,00	721 600,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 250,00	163 110,00	20 860,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 250,00	147 250,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 250,00	147 250,00	5 000,00
	wykonanie dokument. projektowych  dla oświetleń dróg i	142 250,00	147 250,00	5 000,00
	placów gminnych (zakres rzeczowy wg załącznika do
	uchwały budżetowej)
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 860,00	15 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 860,00	15 860,00
	modernizacja instal. c.o. w budynku Lubicz Górny ul.	0,00	15 860,00	15 860,00
	Boczna 4
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	19 500,00	7 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	19 500,00	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	19 500,00	7 500,00
	bud. świetlicy w Krobii- oprac.koncepcji do projektu	12 000,00	0,00	-12 000,00
	bud.świetlicy w Mierzynku	0,00	19 500,00	19 500,00
	926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	0,00	-20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	-20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-20 000,00
	dobudowa szatni -boisko w Złotorii	20 000,00	0,00	-20 000,00
	Razem	10 904 850,00	1 950 171,00	-8 954 679,00
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