	ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓWzałącznik nr 2                                                    
	BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.	do uchwały Nr XXXIX/464/05
	Rady Gminy Lubicz z dn. 18 października 2005r.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:10-10-05	dzień:18-10-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	750	Administracja publiczna	4 187 667,00	4 187 667,00	0,00
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 395,00	12 320,00	6 925,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 070,00	11 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	-345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 250,00	-750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-1 000,00
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	6 925,00	0,00	-6 925,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 925,00	0,00	-6 925,00
	757	Obsługa długu publicznego	2 039 048,00	1 998 048,00	-41 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 280 148,00	1 239 148,00	-41 000,00
	jednostek samorządu terytorialnego
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	1 182 148,00	1 141 148,00	-41 000,00
	wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
	801	Oświata i wychowanie	14 784 755,00	14 807 635,00	22 880,00
	80110	Gimnazja	4 151 400,00	4 174 280,00	22 880,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,00	407,00
	wyd.na projekt "Szkoła marzeń"w ramach SPO-Rozwój	0,00	407,00	407,00
	zasobów ludzkich (fin.z Europ.Fund.Społ.)
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,00	135,00
	wyd.na pr."Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	0,00	135,00	135,00
	zasobów ludzkich (dofin.ze środk.krajowych)
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	56,00
	wyd.na projekt "Szkoła marzeń"w ramach SPO-Rozwój	0,00	56,00	56,00
	zasobów ludzkich (fin.z Europ.Fund.Społ.)
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
	wyd.na pr."Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	0,00	18,00	18,00
	zasobów ludzkich (dofin.ze środk.krajowych)
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 258,00	2 258,00
	wyd.na projekt "Szkoła marzeń"w ramach SPO-Rozwój	0,00	2 258,00	2 258,00
	zasobów ludzkich (fin.z Europ.Fund.Społ.)
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	753,00	753,00
	wyd.na pr."Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	0,00	753,00	753,00
	zasobów ludzkich (dofin.ze środk.krajowych)
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 179,00	4 179,00
	wyd.na projekt "Szkoła marzeń"w ramach SPO-Rozwój	0,00	4 179,00	4 179,00
	zasobów ludzkich (fin.z Europ.Fund.Społ.)
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 394,00	1 394,00
	wyd.na pr."Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	0,00	1 394,00	1 394,00
	zasobów ludzkich (dofin.ze środk.krajowych)
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 535,00	8 535,00
	wyd.na projekt "Szkoła marzeń"w ramach SPO-Rozwój	0,00	8 535,00	8 535,00
	zasobów ludzkich (fin.z Europ.Fund.Społ.)
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 845,00	2 845,00
	wyd.na pr."Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	0,00	2 845,00	2 845,00
	zasobów ludzkich (dofin.ze środk.krajowych)
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	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 725,00	1 725,00
	wyd.na projekt "Szkoła marzeń"w ramach SPO-Rozwój	0,00	1 725,00	1 725,00
	zasobów ludzkich (fin.z Europ.Fund.Społ.)
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	575,00	575,00
	wyd.na pr."Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	0,00	575,00	575,00
	zasobów ludzkich (dofin.ze środk.krajowych)
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	622 196,00	663 196,00	41 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 486,00	150 486,00	41 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	109 486,00	150 486,00	41 000,00
	pomoc materialna dla uczniów o charakt.socjalnym	0,00	41 000,00	41 000,00
	(fin.środkami własnymi budż.gminy)
	wyd. na pomoc materialną dla uczniów o	109 486,00	109 486,00	0,00
	charakt.socjalnym (fin.z dotacji z budż.państwa)
	Razem	36 260 916,00	36 283 796,00	22 880,00
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