	ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓWzałącznik nr 2                                                    
	BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.	do uchwały Nr XL/479/05
	Rady Gminy Lubicz z dn. 26 października 2005r.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:21-10-05	dzień:26-10-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	010	Rolnictwo i łowiectwo	138 630,00	127 850,00	-10 780,00
	01008	Melioracje wodne	2 500,00	4 000,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	naprawa urządzeń melior.-odpr.wody deszcz. ul.Nad	0,00	1 500,00	1 500,00
	Strugą w Grębocinie
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 630,00	108 350,00	-12 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 130,00	102 850,00	-12 280,00
	budowa oczyszczalni przyzagrodowych w Brzeźnie	102 850,00	102 850,00	0,00
	projekt bud..kanaliz.deszcz.-drenaż.w ul.Cichej w Lub.D.	7 400,00	0,00	-7 400,00
	projekt kanaliz.deszcz.w ul.Widokowej w Lubiczu G.	4 880,00	0,00	-4 880,00
	600	Transport i łączność	3 202 272,00	3 255 052,00	52 780,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 507 472,00	2 547 752,00	40 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 394,00	409 674,00	40 280,00
	bud. kanalizacji deszcz.w ul. Kazimierza Wielk.w Złotorii	12 200,00	12 200,00	0,00
	bud.kanaliz.deszcz.w ul.Sportowej Lub.G.(56 mb)	0,00	20 000,00	20 000,00
	budowa kanalizacji deszcz. w ul..Tulipanowej  Lubicz D.	37 500,00	37 500,00	0,00
	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	30 000,00	3 000,00
	(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	158 600,00	158 600,00	0,00
	(zad.dofin.ze środków FOGR-58.240 zł)
	proj.bud.drogi -przedł.ul.Nowej w Lub.G. do drogi	0,00	5 000,00	5 000,00
	powiat.nr 2009
	projekt bud..kanaliz.deszcz.-drenaż.w ul.Cichej w Lub.D.	0,00	7 400,00	7 400,00
	projekt kanaliz.deszcz.w ul.Widokowej w Lubiczu G.	0,00	4 880,00	4 880,00
	przebudowa ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym	90 640,00	90 640,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	75 700,00	88 200,00	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 700,00	88 200,00	12 500,00
	bud.chodnika przy drodze powiatowej w Brzezinku	20 000,00	20 000,00	0,00
	bud.chodnika przy drodze powiatowej w Krobii	30 000,00	30 000,00	0,00
	bud.chodnika przy drodze powiatowej w Młyńcu	10 000,00	10 000,00	0,00
	bud.chodnika wzdłuż drogi woj.552 Grębocin-Papowo	15 700,00	15 700,00	0,00
	Tor.
	proj.bud.chodnika (skrzyż.drogi kraj.nr 10 z drogą powiat.	0,00	2 500,00	2 500,00
	nr 2010 Lub.D.)
	proj.bud.chodnika od Grębocina w kierunku Lubicza	0,00	10 000,00	10 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 745 454,00	1 750 454,00	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 500,00	1 549 500,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	5 000,00
	710	Działalność usługowa	471 500,00	468 500,00	-3 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	471 500,00	466 500,00	-5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	98 500,00	12 000,00
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	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:21-10-05	dzień:26-10-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	4300	Zakup usług pozostałych	382 790,00	365 790,00	-17 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	750	Administracja publiczna	4 187 667,00	4 189 367,00	1 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 257 490,00	3 259 190,00	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 860,00	272 560,00	1 700,00
	adapt.bud. b.Przedszkola w Lubiczu D. na cele	260 860,00	260 860,00	0,00
	administracji samorząd.
	projekt bud.dla przebud.kotłowni w bud.UG	10 000,00	11 700,00	1 700,00
	757	Obsługa długu publicznego	1 998 048,00	1 961 048,00	-37 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 239 148,00	1 202 148,00	-37 000,00
	jednostek samorządu terytorialnego
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	1 141 148,00	1 104 148,00	-37 000,00
	wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
	801	Oświata i wychowanie	14 807 635,00	14 830 435,00	22 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 823 617,00	8 846 417,00	22 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 296,00	1 084 096,00	22 800,00
	bud.placu apelowego przy SP w Lubiczu Dolnym	118 100,00	118 900,00	800,00
	budowa sali gimnastycznej  w Lubiczu Górnym	900 000,00	900 000,00	0,00
	modern.budynku SP w Grębocinie	2 196,00	7 196,00	5 000,00
	wym.3 okien w bud. SP Lubicz D.	3 000,00	3 000,00	0,00
	wymiana kotła c.o. w bud.SP w Gronowie	0,00	17 000,00	17 000,00
	wymiana stolarki drzwiowej w budynku SP w Gronowie	8 000,00	8 000,00	0,00
	wymiana stolarki okiennej w budynku SP w Złotorii	30 000,00	30 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	516 918,00	518 441,00	1 523,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	516 918,00	518 441,00	1 523,00
	budżetowego
	dotacja przedm.dla Przedszkola Publ.w Lubiczu na	516 918,00	518 441,00	1 523,00
	realiz.podstawy program.-stawka jedn.5.721,31 x 90
	dzieci = 514.918; zm.30.05.05 - 5.743,53 x 90= 516.918:
	80195	zm.26.10.05 - 5.760,45 x 90= 518.441	135 924,00	134 401,00	-1 523,00
	Pozostała działalność
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 614,00	57 091,00	-1 523,00
	fundusz nagród dla nauczycieli (1% wynagr.osob.)	58 614,00	57 091,00	-1 523,00
	852	Pomoc społeczna	5 583 027,00	5 596 645,00	13 618,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	3 503 500,00	3 517 118,00	13 618,00
	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	3110	Świadczenia społeczne	3 306 058,00	3 314 522,00	8 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 512,00	26 766,00	254,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	8 400,00	4 900,00
	organ.stanowiski pracy w GOPS (zakup	1 400,00	1 400,00	0,00
	sprz.komputerowego)-śr.własne Gminy
	organiz.nowych stanowisk pracy (zakup sprzętu	2 100,00	7 000,00	4 900,00
	komputer.) - zad.zlec. realiz.w ramach dotacji z budżetu
	państwa
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 383 314,00	2 393 314,00	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00	70 000,00	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	60 000,00	70 000,00	10 000,00
	innych jednostek samorządu terytorialnego
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	Stan na	Stan na	Zmiana
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	Razem	36 317 271,00	36 372 389,00	55 118,00
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