	ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓWzałącznik nr 2                                                    
	BUDŻETU  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	127 850,00	119 405,00	-8 445,00
	01008	Melioracje wodne	4 000,00	2 500,00	-1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-1 500,00
	naprawa urządzeń melior.-odpr.wody deszcz. ul.Nad	1 500,00	0,00	-1 500,00
	Strugą w Grębocinie
	01017	Ochrona roślin	1 000,00	0,00	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-1 000,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania	6 000,00	55,00	-5 945,00
	monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
	w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia
	4300	zwierzęcego.	6 000,00	55,00	-5 945,00
	Zakup usług pozostałych
	020	Leśnictwo	5 500,00	0,00	-5 500,00
	02001	Gospodarka leśna	5 500,00	0,00	-5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	-4 500,00
	600	Transport i łączność	3 341 052,00	3 361 052,00	20 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	609 100,00	624 100,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	442 600,00	457 600,00	15 000,00
	innych jednostek samorządu terytorialnego
	60016	Drogi publiczne gminne	2 633 752,00	2 638 752,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	383 350,00	408 350,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 674,00	409 674,00	-20 000,00
	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)	20 000,00	20 000,00	0,00
	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	50 000,00	30 000,00	-20 000,00
	(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	5 000,00	5 000,00	0,00
	powiat.nr 2009
	projekt bud..kanaliz.deszcz.-drenaż.w ul.Cichej w Lub.D.	7 400,00	7 400,00	0,00
	projekt kanaliz.deszcz.w ul.Widokowej w Lubiczu G.	4 880,00	4 880,00	0,00
	przebudowa ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym	90 640,00	90 640,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 750 454,00	600 154,00	-1 150 300,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 954,00	200 954,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 200,00	-5 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 800,00	5 800,00
	zakup zbiornika sanitarnego  i podłączenie  do bud.komun.	0,00	5 800,00	5 800,00
	Młyniec Pierwszy ul. Bierzgalska 10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 549 500,00	399 200,00	-1 150 300,00
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	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:01-12-05	dzień:14-12-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	150 000,00	120 000,00	-30 000,00
	fizycznych
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 500,00	154 200,00	-1 120 300,00
	zakup nieruchomości	1 274 500,00	154 200,00	-1 120 300,00
	710	Działalność usługowa	468 500,00	393 610,00	-74 890,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	466 500,00	391 610,00	-74 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	252 900,00	154 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 790,00	136 500,00	-229 290,00
	750	Administracja publiczna	4 189 367,00	4 088 667,00	-100 700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 990,00	3 187 590,00	-71 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
	nagród)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	32 000,00	-14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 200,00	145 200,00	-50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 000,00	8 000,00	-5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 622,00	17 022,00	-6 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 560,00	250 260,00	-22 300,00
	adapt.bud. b.Przedszkola w Lubiczu D. na cele	260 860,00	238 560,00	-22 300,00
	administracji samorząd.
	projekt bud.dla przebud.kotłowni w bud.UG	11 700,00	11 700,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do UG	0,00	30 000,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	658 057,00	628 757,00	-29 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	400,00	900,00	500,00
	nagród)
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	16 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	34 200,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	63 100,00	-20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 200,00	-3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 337,00	19 337,00	-7 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	-2 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	317 373,00	308 673,00	-8 700,00
	przeciwpożarowa
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 740,00	163 740,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	0,00	5 000,00	5 000,00
	fizycznych
	75414	Obrona cywilna	26 253,00	11 553,00	-14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	0,00	-12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	-2 000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	80 900,00	78 530,00	-2 370,00
	od innych jednostek nieposiadających osobowości
	75647	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 900,00	78 530,00	-2 370,00
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
	budżetowych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 000,00	-6 000,00
	usł. inkasa pod. i opłat, doręcznie decyzji wymiarowych	50 000,00	44 000,00	-6 000,00
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	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	32 130,00	3 630,00
	opł. za czynności egzek. Urz.Skarb.	28 500,00	32 130,00	3 630,00
	757	Obsługa długu publicznego	1 961 048,00	734 020,00	-1 227 028,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 202 148,00	692 000,00	-510 148,00
	jednostek samorządu terytorialnego
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	93 000,00	14 000,00	-79 000,00
	publicznego
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	1 104 148,00	673 000,00	-431 148,00
	wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji  udzielonych	758 900,00	42 020,00	-716 880,00
	przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
	terytorialnego
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	758 900,00	42 020,00	-716 880,00
	758	Różne rozliczenia	45 364,00	0,00	-45 364,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 364,00	0,00	-45 364,00
	4810	Rezerwy	45 364,00	0,00	-45 364,00
	801	Oświata i wychowanie	14 830 435,00	15 021 115,00	190 680,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 065 133,00	9 431 474,00	366 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598 897,00	4 548 376,00	-50 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 482,00	354 212,00	-7 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 280,00	945 605,00	-3 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 863,00	128 563,00	-300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 572,00	336 872,00	2 300,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 663,00	1 263,00
	wydatki zw. z realizacją zad."Dorastanie w Europie" w	3 400,00	4 663,00	1 263,00
	ramach progr. Socrates-comenius - ZS Nr 1 w Lubiczu G.
	4260	Zakup energii	226 084,00	201 084,00	-25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	496 435,00	899 580,00	403 145,00
	remont SP w Grębocinie	399 235,00	798 470,00	399 235,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 822,00	4 822,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 462,00	137 538,00	11 076,00
	opinia techn.dla bud.SP w Grębocinie	9 882,00	9 882,00	0,00
	remont SP w Grębocinie	0,00	8 000,00	8 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	500,00	375,00	-125,00
	wydatki zw. z realizacją zad."Dorastanie w Europie" w	500,00	375,00	-125,00
	ramach progr. Socrates-comenius - ZS Nr 1 w Lubiczu G.
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300,00	3 000,00	-300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 900,00	15 700,00	-1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 037,00	12 687,00	-1 350,00
	4431	Różne opłaty i składki	100,00	52,00	-48,00
	wydatki zw. z realizacją zad."Dorastanie w Europie" w	100,00	52,00	-48,00
	ramach progr. Socrates-comenius - ZS Nr 1 w Lubiczu G.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 616,00	278 318,00	1 702,00
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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 096,00	1 121 740,00	37 644,00
	bud.placu apelowego przy SP w Lubiczu Dolnym	118 900,00	118 900,00	0,00
	bud.utwardzonego placu przy  ZS Nr 1 w Lubiczu	0,00	30 000,00	30 000,00
	Górnym
	budowa sali gimnastycznej  w Lubiczu Górnym	900 000,00	900 000,00	0,00
	budynek SP Lubicz Dolny - wym. okien i  drzwi	3 000,00	6 000,00	3 000,00
	modern.budynku SP w Grębocinie	7 196,00	3 840,00	-3 356,00
	wymiana  okien w budynku SP w Złotorii	30 000,00	35 000,00	5 000,00
	wymiana drzwi w budynku SP w Gronowie	8 000,00	11 000,00	3 000,00
	wymiana kotła c.o. w bud.SP w Gronowie	17 000,00	17 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	575 257,00	571 857,00	-3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 304,00	336 211,00	-2 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 504,00	70 504,00	-1 000,00
	4260	Zakup energii	35 400,00	35 200,00	-200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	110,00	-200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 505,00	24 598,00	93,00
	80110	Gimnazja	3 964 082,00	3 794 432,00	-169 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 330,00	1 670 330,00	-60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 432,00	127 672,00	-2 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 560,00	348 560,00	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	166 300,00	-700,00
	4260	Zakup energii	167 000,00	137 000,00	-30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 200,00	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 700,00	804 610,00	-57 090,00
	budowa gminazjum w Grębocinie oraz moderniz. istn. SP	861 700,00	804 610,00	-57 090,00
	wraz z infrastrukturą towarzyszącą
	7010	Rozliczenia z bankami	85 700,00	70 900,00	-14 800,00
	odsetki z tyt.rozterminowania zadłużenia	85 700,00	70 900,00	-14 800,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 820,00	920,00	-900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	720,00	-900,00
	80195	Pozostała działalność	127 303,00	125 592,00	-1 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
	wynagr.komisji ds. stopnia awansu zawod. nauczycieli	0,00	900,00	900,00
	(w ramach dofin.z budżetu państwa)
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 418,00	55 807,00	-2 611,00
	odpisy na zfśs dla nauczycieli emerytów i rencistów	58 418,00	55 807,00	-2 611,00
	851	Ochrona zdrowia	192 422,00	210 396,00	17 974,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 772,00	169 746,00	17 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	-4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696,00	4 130,00	434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	566,00	53,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 860,00	55 860,00	-10 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych
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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 681,00	29 909,00	7 228,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	39 172,00	64 231,00	25 059,00
	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
	852	Pomoc społeczna	5 596 645,00	5 641 821,00	45 176,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	materiały i wyposaż. dla ośrodka wsparcia przy GOPS (w	0,00	4 000,00	4 000,00
	ramach dofinans. z budżetu państwa)
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	3 517 118,00	3 515 718,00	-1 400,00
	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	3110	Świadczenia społeczne	3 314 522,00	3 324 325,00	9 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 722,00	40 212,00	-510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 478,00	89 913,00	-9 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	1 062,00	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 466,00	266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 401,00	-39,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	7 000,00	-1 400,00
	organ.stanowiski pracy w GOPS (zakup	1 400,00	0,00	-1 400,00
	sprz.komputerowego)-śr.własne Gminy
	organiz.nowych stanowisk pracy (zakup sprzętu	7 000,00	7 000,00	0,00
	komputer.) - zad.zlec. realiz.w ramach dotacji z budżetu
	państwa
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	27 000,00	22 900,00	-4 100,00
	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	oraz niektóre świadczenia rodzinne
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	22 900,00	-4 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	508 027,00	525 027,00	17 000,00
	emerytalne i rentowe
	3110	Świadczenia społeczne	508 027,00	525 027,00	17 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	695 800,00	709 450,00	13 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	393 487,00	8 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 447,00	74 952,00	1 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 149,00	10 357,00	208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 893,00	393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 127,00	72 127,00	-3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 026,00	10 633,00	-393,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	15 450,00	3 450,00
	adapt. obiektu przy ul.Tulipanowej wLubiczu D.(własność	12 000,00	15 450,00	3 450,00
	ZE) na potrzeby GOPS
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	0,00	6 000,00	6 000,00
	chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	zakup materiałów i wyposaż. dla punktu interwencji	0,00	6 000,00	6 000,00
	kryzysowej (w ramach dofinans. z budżetu państwa)
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	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:01-12-05	dzień:14-12-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85295	Pozostała działalność	513 600,00	523 626,00	10 026,00
	3110	Świadczenia społeczne	513 600,00	523 626,00	10 026,00
	dożywianie uczniów w szkołach - zad.realiz.ze	0,00	0,00	0,00
	śr.własnych
	program "Posiłek dla potrzebujących"-zad.realiz.ze	262 000,00	252 000,00	-10 000,00
	środków własnych gminy
	realiz.programu "Posiłek dla potrzebujących"- w ramach	251 600,00	271 626,00	20 026,00
	dofin.dotacją z budż,państwa
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	669 539,00	643 563,00	-25 976,00
	85401	Świetlice szkolne	483 932,00	457 956,00	-25 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 950,00	258 954,00	-17 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 839,00	19 429,00	-2 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 152,00	53 152,00	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 361,00	32 161,00	800,00
	4260	Zakup energii	40 200,00	39 400,00	-800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 589,00	17 019,00	-570,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 327 314,00	2 271 314,00	-56 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	-10 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	4 000,00	-6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 854,00	875 854,00	-40 000,00
	4260	Zakup energii	659 500,00	619 500,00	-40 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 760,00	11 760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 500,00	-1 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 349,00	364 669,00	7 320,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00	61 320,00	7 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 320,00	3 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	19 000,00	4 000,00
	budowa sanitariatu- świetlica Kopanino	8 700,00	8 700,00	0,00
	budowa sanitariatu -świetlica w Nowej Wsi	6 300,00	6 300,00	0,00
	budowa świetlicy w Mierzynku	0,00	4 000,00	4 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport	74 950,00	100 650,00	25 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 910,00	64 610,00	25 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	20 000,00	24 000,00	4 000,00
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
	3040	stowarzyszeniom	4 000,00	5 100,00	1 100,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
	wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 000,00	-3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 700,00	-1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	bud.budynku gospod. w Złotorii - zaplecze dla imprez	0,00	25 000,00	25 000,00
	gminnych
	Strona:	6	Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
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	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	Razem	36 399 982,00	34 001 559,00	-2 398 423,00
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