	ZMIANY  W  PLANIE  DOCHODÓWzałącznik nr 1                                                    
	BUDŹETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.	do uchwały Nr  XLII/508/05
	Rady Gminy Lubicz z dn. 14 grudnia 2005r.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:01-12-05	dzień:14-12-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	48 000,00	24 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	30 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	30 000,00	6 000,00
	partycypacja użytkowników przyzagrod. oczyszczalni	24 000,00	30 000,00	6 000,00
	ścieków w Brzeźnie i Mierzynku w kosztach budowy
	01095	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	18 000,00	18 000,00
	wpł. z tyt. dzierżawy gruntów rolnych
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	0,00	6 000,00	6 000,00
	elektryczną, gaz i wodę
	40002	Dostarczanie wody	0,00	6 000,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
	wpł. z zaległych należności z tyt. sprzedaży wody	0,00	6 000,00	6 000,00
	600	Transport i łączność	1 235 177,00	1 260 114,00	24 937,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 235 177,00	1 260 114,00	24 937,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	86 300,00	25 000,00	-61 300,00
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	86 300,00	25 000,00	-61 300,00
	2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	86 237,00	86 237,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 831 971,00	689 071,00	-2 142 900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92 000,00	83 000,00	-9 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	72 000,00	63 000,00	-9 000,00
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	63 000,00	-9 000,00
	wpływy z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 739 971,00	606 071,00	-2 133 900,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	0,00	43 000,00	43 000,00
	wieczyste nieruchomości
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 800,00	0,00	-12 800,00
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00	0,00	-12 800,00
	wpł. z tyt. dzierżawy gruntów rolnych
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	0,00	3 071,00	3 071,00
	wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
	0770	prawo własności	2 727 171,00	560 000,00	-2 167 171,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	12 220 477,00	11 653 581,00	-566 896,00
	od innych jednostek nieposiadających osobowości
	75601	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	40 000,00	-45 000,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	85 000,00	40 000,00	-45 000,00
	opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	4 021 649,00	3 904 982,00	-116 667,00
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	75615	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	4 021 649,00	3 904 982,00	-116 667,00
	czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
	od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	0310	Podatek od nieruchomości	3 880 000,00	3 710 000,00	-170 000,00
	0320	Podatek rolny	3 600,00	11 000,00	7 400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	21 000,00	11 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację	34 349,00	69 282,00	34 933,00
	zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	kwota rekompensująca utracone dochody z tyt.zwolnień	34 349,00	69 282,00	34 933,00
	określ.w ustawie o rehabilit.zawod.i społ. oraz
	zatrudn.osób niepełnospr.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	2 846 825,00	2 841 622,00	-5 203,00
	spadków i darowizn, podatku od czynności
	cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
	0310	osób fizycznych	1 740 000,00	1 610 000,00	-130 000,00
	Podatek od nieruchomości
	0320	Podatek rolny	343 400,00	246 000,00	-97 400,00
	0340	Podatek od środków transportowych	283 000,00	290 000,00	7 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	59 290,00	80 000,00	20 710,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	440 000,00	140 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	35 000,00	5 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację	57 835,00	107 322,00	49 487,00
	zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	kwota rekompensująca utracone dochody z tyt.zwolnień	57 835,00	107 322,00	49 487,00
	określ.w ustawie o rehabilit.zawod.i społ. oraz
	zatrudn.osób niepełnospr.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	778 000,00	327 974,00	-450 026,00
	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	55 000,00	0,00	-55 000,00
	wieczyste nieruchomości
	0480	Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	147 974,00	17 974,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	503 000,00	0,00	-503 000,00
	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
	odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	-500 000,00
	opłaty adiacenckie
	opłaty za usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	-3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90 000,00	90 000,00
	opłaty adiacenckie	0,00	90 000,00	90 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	4 489 003,00	4 539 003,00	50 000,00
	państwa
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	300 000,00	50 000,00
	758	Różne rozliczenia	9 641 124,00	10 084 148,00	443 024,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	8 764 262,00	9 163 497,00	399 235,00
	samorządu terytorialnego
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 764 262,00	9 163 497,00	399 235,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 654,00	80 443,00	43 789,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	25 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 654,00	55 443,00	23 789,00
	zwrot z niezrealiz.wydatków niewygasających z 2004r.	31 654,00	55 443,00	23 789,00
	801	Oświata i wychowanie	468 033,00	270 023,00	-198 010,00
	80101	Szkoły podstawowe	370 930,00	172 020,00	-198 910,00
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	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	5 090,00	1 090,00
	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	5 090,00	1 090,00
	środki z Unii Europejskiej w ramach programu
	Socrates-comenius na zadanie "Dorastanie w Europie"
	realizowane przez ZS Nr ! w Lubiczu Górnym
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	300 000,00	100 000,00	-200 000,00
	realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
	gmin (związków gmin)	300 000,00	100 000,00	-200 000,00
	dofinsns.z budżetu państwa na budowę sali
	gimnastycznej przy ZS w Lubiczu Górnym
	80195	Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	900,00	900,00
	realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
	gmin)	0,00	900,00	900,00
	dofin.prac komisji ds.stopnia awansu zawodowego
	nauczycieli
	851	Ochrona zdrowia	0,00	6 021,00	6 021,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	6 021,00	6 021,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 021,00	6 021,00
	wpł.ze sprzedaży mienia  z likwid. ZOZ w Złotorii	0,00	6 021,00	6 021,00
	852	Pomoc społeczna	4 331 728,00	4 387 854,00	56 126,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 000,00	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	4 000,00	4 000,00
	realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
	85213	gmin)	27 000,00	22 900,00	-4 100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	oraz niektóre świadczenia rodzinne
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	27 000,00	22 900,00	-4 100,00
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji
	rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
	85214	(związkom gmin) ustawami	373 910,00	390 910,00	17 000,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
	emerytalne i rentowe
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	206 000,00	223 000,00	17 000,00
	realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
	85219	gmin)	163 500,00	173 700,00	10 200,00
	Ośrodki pomocy społecznej
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	163 500,00	173 700,00	10 200,00
	realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
	85220	gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
	chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0,00	6 000,00	6 000,00
	realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
	gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00
	dofinansowanie działalności bież. ośrodków i punktów
	interwencji kryzysowej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 000,00	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
	opłaty za usługi opiekuńcze	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	251 600,00	271 626,00	20 026,00
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	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	251 600,00	271 626,00	20 026,00
	realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
	gmin)	251 600,00	271 626,00	20 026,00
	dotacja z budż.państwa na dofin.programu "Posiłek dla
	potrzebujących"
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 400,00	34 532,00	-27 868,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 100,00	1 100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,00	1 100,00
	wpł.zzaległych należności z tyt.  opłat za ścieki	0,00	1 100,00	1 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	10 032,00	10 032,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10 032,00	10 032,00
	90095	Pozostała działalność	62 400,00	23 400,00	-39 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 600,00	8 600,00	-2 000,00
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 600,00	8 600,00	-2 000,00
	wpł. z tyt. wynajmu lokali użytkowych
	0830	Wpływy z usług	50 800,00	13 800,00	-37 000,00
	wpł. z tyt. zwrotu kosztów energii w wynajmowanych	50 800,00	13 800,00	-37 000,00
	lokalach
	Razem	31 574 982,00	29 199 416,00	-2 375 566,00
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