 ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW                                  załącznik nr 2                                                    
 BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.                           do uchwały Nr XXXIV/427/05
                                                                                                               Rady Gminy Lubicz z dn. 30 maja 2005r.	
	 Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:17-05-05	dzień:30-05-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	600	Transport i łączność	3 406 848,00	3 084 172,00	-322 676,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 770 148,00	2 447 472,00	-322 676,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	345 850,00	55 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 340,00	245 900,00	560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 594,00	369 394,00	170 800,00
	bud. kanalizacji deszcz.w ul. Kazimierza Wielk.w Złotorii	12 200,00	12 200,00	0,00
	budowa kanalizacji deszcz. w ul..Tulipanowej  Lubicz D.	25 300,00	37 500,00	12 200,00
	dokum.techn. przebudowy ul. Leśnej w Złotorii	24 300,00	24 300,00	0,00
	dokum.techn.. na bud.drogi w Lubiczu Dolnym	27 000,00	27 000,00	0,00
	(Małgorzatowo) II et.
	dokum.techn.przebudowy ul.Rzemieślniczej w Lubiczu	19 154,00	19 154,00	0,00
	Górnym
	modern.drogi nr 100758C Mierzynek-Lelitowo	0,00	158 600,00	158 600,00
	(zad.dofin.ze środków FOGR-40.000 zł)
	przebudowa ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym	90 640,00	90 640,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 636,00	829 022,00	-409 614,00
	przebudowa ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym -	1 238 636,00	829 022,00	-409 614,00
	zad.realiz.w ramach środków z Europ.Fund.Rozwoju
	Regional.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 878,00	280 606,00	-140 272,00
	przebud.ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym -	420 878,00	280 606,00	-140 272,00
	zad.współfin.ze środków z budż.państwa oraz środków
	własnych gminy
	750	Administracja publiczna	3 914 847,00	3 910 847,00	-4 000,00
	75095	Pozostała działalność	662 020,00	658 020,00	-4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	30 700,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	11 000,00	-8 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	354 373,00	274 373,00	-80 000,00
	przeciwpożarowa
	75403	Jednostki terenowe Policji	83 000,00	3 000,00	-80 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	80 000,00	0,00	-80 000,00
	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
	inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
	publicznych	80 000,00	0,00	-80 000,00
	dofinansowanie wykupu lokali na potrzeby posterunku
	Policji w Lubiczu
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 690,00	125 690,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	102 800,00	107 300,00	4 500,00
	niezaliczanych do sektora finansów publicznych
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	-4 500,00
	801	Oświata i wychowanie	14 516 318,00	14 518 514,00	2 196,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 654 761,00	8 656 957,00	2 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	902 196,00	2 196,00
	budowa sali gimnastycznej  w Lubiczu Górnym	900 000,00	900 000,00	0,00
	modern.budynku SP w Grębocinie	0,00	2 196,00	2 196,00
	80104	Przedszkola	514 918,00	516 918,00	2 000,00
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	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:17-05-05	dzień:30-05-05
	80104	Przedszkola	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	514 918,00	516 918,00	2 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	514 918,00	516 918,00	2 000,00
	budżetowego
	dotacja przedm.dla Przedszkola Publ.w Lubiczu na	514 918,00	516 918,00	2 000,00
	realiz.podstawy program.-stawka jedn.5.721,31 x 90
	dzieci = 514.918; zm.30.05.05 - 5.743,53 x 90= 516.918
	80110	Gimnazja	4 122 680,00	4 122 680,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	61 200,00	-27 600,00
	wydatki zw. z wyjazdami zagran.chóru przy ZS Nr 1 w	3 400,00	3 400,00	0,00
	Lubiczu G.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	861 700,00	341 700,00
	budowa gminazjum w Grębocinie oraz moderniz. istn. SP	520 000,00	861 700,00	341 700,00
	wraz z infrastrukturą towarzyszącą
	7010	Rozliczenia z bankami	399 800,00	85 700,00	-314 100,00
	odsetki z tyt.rozterminowania zadłużenia	399 800,00	85 700,00	-314 100,00
	80195	Pozostała działalność	67 616,00	65 616,00	-2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 516,00	65 516,00	-2 000,00
	odpisy na zfśs dla nauczycieli emerytów i rencistów	67 516,00	65 516,00	-2 000,00
	852	Pomoc społeczna	5 317 770,00	5 389 587,00	71 817,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	504 000,00	575 817,00	71 817,00
	emerytalne i rentowe
	3110	Świadczenia społeczne	504 000,00	575 817,00	71 817,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 378 314,00	2 383 314,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 760,00	11 760,00	5 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	0,00	1 000,00	1 000,00
	wynagrodzeń
	nagrody na konkurs geograficzno-przyrodniczy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	Razem	36 146 997,00	35 819 334,00	-327 663,00
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