	ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW                                 załącznik nr 2                                                    
	BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.	do uchwały Nr XXXVI/453/05
	Rady Gminy Lubicz z dn. 15 lipca 2005r.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:20-06-05	dzień:15-07-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	600	Transport i łączność	3 119 172,00	3 197 672,00	78 500,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	603 000,00	606 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 500,00	3 500,00
	zakup i montaż wiat przystankowych (11 szt.)	35 000,00	38 500,00	3 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	-45 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i	45 000,00	0,00	-45 000,00
	zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
	porozumień (umów) między jednostkami samorządu
	terytorialnego	5 000,00	0,00	-5 000,00
	dofinans.w ramach porozum. z
	Zarz.Pow.Toruńskiego-bud.chodnika w Młyńcu
	dofinans.w ramach porozum. z Zarządem	25 000,00	0,00	-25 000,00
	Pow.Toruńskiego bud.chodnika w Krobii
	dofinans.w ramach porozum.z Zarządem	15 000,00	0,00	-15 000,00
	Pow.Toruńskiego bud.chodnika w Brzezinku
	60016	Drogi publiczne gminne	2 447 472,00	2 507 472,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	345 850,00	405 850,00	60 000,00
	60095	Pozostała działalność	13 700,00	73 700,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	73 700,00	60 000,00
	bud.chodnika przy drodze powiatowej w Brzezinku	0,00	20 000,00	20 000,00
	bud.chodnika przy drodze powiatowej w Krobii	0,00	30 000,00	30 000,00
	bud.chodnika przy drodze powiatowej w Młyńcu	0,00	10 000,00	10 000,00
	bud.chodnika wzdłuż drogi woj.552 Grębocin-Papowo	13 700,00	13 700,00	0,00
	Tor.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 723 954,00	1 745 454,00	21 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 523 000,00	1 544 500,00	21 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 000,00	1 274 500,00	21 500,00
	zakup nieruchomości	1 253 000,00	1 274 500,00	21 500,00
	801	Oświata i wychowanie	14 800 135,00	14 683 135,00	-117 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 936 578,00	8 819 578,00	-117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 196,00	1 002 196,00	-117 000,00
	bud.placu apelowego przy SP w Lubiczu Dolnym	217 000,00	100 000,00	-117 000,00
	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
	851	Ochrona zdrowia	135 100,00	173 872,00	38 772,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 100,00	20 100,00	15 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	5 100,00	20 100,00	15 000,00
	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
	inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
	publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	dotacja z budż. dla ZOZ w Grębocinie na modernizację
	przychodni
	dotacja z budżetu  dla ZOZ w Grębocinie na zakup	5 100,00	5 100,00	0,00
	autoklawu (używanego) -na podst. art.55 ust.1 pkt 3
	ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	151 772,00	21 772,00
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	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:20-06-05	dzień:15-07-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 681,00	22 681,00	12 000,00
	zajęcia sport.-rekreac.(progr.dofin.z Fund.Zajęć	8 000,00	8 000,00	0,00
	Sport.-Rekr.dla Uczniów)  - realizowane ze
	środ.własnych Gminy
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	850,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 172,00	9 172,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	2 000,00	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	0,00	2 000,00	2 000,00
	innych jednostek samorządu terytorialnego
	852	Pomoc społeczna	5 330 287,00	5 330 287,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	3110	Świadczenia społeczne	3 142 117,00	3 111 884,00	-30 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00	50 183,00	14 903,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 250,00	102 351,00	4 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	1 430,00	560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 043,00	10 000,00	-2 043,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 512,00	4 512,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	360 000,00	-20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	360 000,00	-20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 300,00	642 300,00	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	385 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00	73 447,00	947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 149,00	149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	-32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 299,00	75 653,00	31 354,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	1 400,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 400,00	900,00
	Razem	35 916 255,00	35 938 027,00	21 772,00
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