	ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW                                 załącznik nr 2                                                    
	BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.	do uchwały Nr  XXXV/441/05
	Rady Gminy Lubicz z dn. 20 czerwca 2005r.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:16-06-05	dzień:20-06-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	600	Transport i łączność	3 084 172,00	3 119 172,00	35 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	568 000,00	603 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
	zakup i montaż wiat przystankowych (10 szt.)	0,00	35 000,00	35 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 172 954,00	1 723 954,00	-449 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 972 000,00	1 523 000,00	-449 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 000,00	1 253 000,00	-449 000,00
	zakup nieruchomości	1 702 000,00	1 253 000,00	-449 000,00
	750	Administracja publiczna	3 910 847,00	4 165 347,00	254 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	144 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 725,00	18 725,00	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 997 327,00	3 247 327,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 860,00	260 860,00	250 000,00
	adapt.bud. b.Przedszkola w Lubiczu D. na cele	10 860,00	260 860,00	250 000,00
	administracji samorząd.
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	274 373,00	277 373,00	3 000,00
	przeciwpożarowa
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	6 000,00	3 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	801	Oświata i wychowanie	14 518 514,00	14 800 135,00	281 621,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 656 957,00	8 936 578,00	279 621,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 621,00	7 621,00
	sfinans.wyprawki  (podręczniki) dla uczniów klas	0,00	4 737,00	4 737,00
	pierwszych szkół podst. - ze środ.dotacji z budżetu
	państwa
	wyprawka (podręczniki) dla uczniów klas pierwszych	0,00	2 884,00	2 884,00
	szkół podst. - ze środków własnych gminy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 238,00	359 238,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	85 500,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 196,00	1 119 196,00	217 000,00
	bud.placu apelowego przy SP w Lubiczu Dolnym	0,00	217 000,00	217 000,00
	budowa sali gimnastycznej  w Lubiczu Górnym	900 000,00	900 000,00	0,00
	modern.budynku SP w Grębocinie	2 196,00	2 196,00	0,00
	80110	Gimnazja	4 122 680,00	4 124 680,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500,00	276 500,00	2 000,00
	851	Ochrona zdrowia	162 540,00	135 100,00	-27 440,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	5 100,00	5 100,00
	Strona:	1

	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:16-06-05	dzień:20-06-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	5 100,00	5 100,00
	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
	inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
	publicznych	0,00	5 100,00	5 100,00
	dotacja z budżetu  dla ZOZ w Grębocinie na zakup
	autoklawu (używanego) -na podst. art.55 ust.1 pkt 3
	ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 540,00	130 000,00	-32 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 200,00	65 860,00	-21 340,00
	zajęcia sport.-rekreac.(progr.dofin.z Fund.Zajęć	19 540,00	19 540,00	0,00
	Sport.-Rekr.dla Uczniów)  - realizowane ze
	środ.własnych Gminy
	zajęcia sportowo-rekreacyjne real. ze środków Funduszu	21 340,00	0,00	-21 340,00
	Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	30 000,00	-11 200,00
	zajęcia sport.-rekreac.(progr.dofin.z Fund.Zajęć	5 000,00	5 000,00	0,00
	Sport.-Rekr.dla Uczniów)  - realizowane ze
	środ.własnych Gminy
	zajęcia sportowo-rekreacyjne real. ze środków Funduszu	11 200,00	0,00	-11 200,00
	Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych
	852	Pomoc społeczna	5 389 587,00	5 330 287,00	-59 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	681 600,00	622 300,00	-59 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 300,00	12 000,00	-59 300,00
	adapt. obiektu przy ul.Tulipanowej wLubiczu D.(własność	71 300,00	12 000,00	-59 300,00
	ZE) na potrzeby GOPS
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 000,00	330 000,00	16 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	42 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 000,00	5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 000,00	42 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	6 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport	28 910,00	71 450,00	42 540,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 910,00	38 910,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	5 900,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	32 540,00	32 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 340,00	21 340,00
	zajęcia sportowo-rekreacyjne real. ze środków Funduszu	0,00	21 340,00	21 340,00
	Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 200,00	11 200,00
	zajęcia sportowo-rekreacyjne real. ze środków Funduszu	0,00	11 200,00	11 200,00
	Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych
	Razem	35 819 334,00	35 916 255,00	96 921,00
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