	WYKAZ  INWESTYCJI  REALIZOWANYCH                    załącznik nr 3
	Z  WYDATKÓW  BUDŻETU  GMINY	do uchwały Nr XLIII/522/05
	LUBICZ  NA  2005  ROK	Rady Gminy Lubicz z dn. 30 grudnia 2005r.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:27-12-05	dzień:30-12-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	010	Rolnictwo i łowiectwo	102 850,00	102 850,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 850,00	102 850,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 850,00	102 850,00	0,00
	budowa oczyszczalni przyzagrodowych w Brzeźnie	102 850,00	102 850,00	0,00
	projekt bud..kanaliz.deszcz.-drenaż.w ul.Cichej w Lub.D.	0,00	0,00	0,00
	projekt kanaliz.deszcz.w ul.Widokowej w Lubiczu G.	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	1 619 002,00	1 619 002,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 530 802,00	1 530 802,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 674,00	409 674,00	0,00
	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	(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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 022,00	829 022,00	0,00
	przebudowa ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym -	829 022,00	829 022,00	0,00
	zad.realiz.w ramach środków z Europ.Fund.Rozwoju
	Regional.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 606,00	280 606,00	0,00
	przebud.ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym -	280 606,00	280 606,00	0,00
	zad.współfin.ze środków z budż.państwa oraz środków
	własnych gminy
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	0,00
	zak. zagęszczarki do bud. chodników oraz piły do cięcia	11 500,00	11 500,00	0,00
	betonu na potrzeby ZDGMiK
	60095	Pozostała działalność	88 200,00	88 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 200,00	88 200,00	0,00
	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.	2 500,00	2 500,00	0,00
	nr 2010 Lub.D.)
	proj.bud.chodnika od Grębocina w kierunku Lubicza	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	161 270,00	161 270,00	0,00
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	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 800,00	5 800,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 800,00	0,00
	zakup zbiornika sanitarnego  i podłączenie  do bud.komun.	5 800,00	5 800,00	0,00
	Młyniec Pierwszy ul. Bierzgalska 10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 470,00	155 470,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 470,00	155 470,00	0,00
	zakup nieruchomości	155 470,00	155 470,00	0,00
	750	Administracja publiczna	280 260,00	280 260,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 260,00	280 260,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 260,00	250 260,00	0,00
	adapt.bud. b.Przedszkola w Lubiczu D. na cele	238 560,00	238 560,00	0,00
	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do UG	30 000,00	30 000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1 926 350,00	2 127 950,00	201 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 121 740,00	1 323 340,00	201 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 740,00	1 323 340,00	201 600,00
	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	Górnym
	budowa sali gimnastycznej  w Lubiczu Górnym	900 000,00	1 101 600,00	201 600,00
	budynek SP Lubicz Dolny - wym. okien i  drzwi	6 000,00	6 000,00	0,00
	modern.budynku SP w Grębocinie	3 840,00	3 840,00	0,00
	wymiana  okien w budynku SP w Złotorii	35 000,00	35 000,00	0,00
	wymiana drzwi w budynku SP w Gronowie	11 000,00	11 000,00	0,00
	wymiana kotła c.o. w bud.SP w Gronowie	17 000,00	17 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	804 610,00	804 610,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 610,00	804 610,00	0,00
	budowa gminazjum w Grębocinie oraz moderniz. istn. SP	804 610,00	804 610,00	0,00
	wraz z infrastrukturą towarzyszącą
	852	Pomoc społeczna	71 180,00	71 180,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	7 000,00	7 000,00	0,00
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
	społecznego
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	organ.stanowiski pracy w GOPS (zakup	0,00	0,00	0,00
	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 180,00	64 180,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 450,00	15 450,00	0,00
	adapt. obiektu przy ul.Tulipanowej wLubiczu D.(własność	15 450,00	15 450,00	0,00
	ZE) na potrzeby GOPS
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 730,00	48 730,00	0,00
	zak.samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb	48 730,00	48 730,00	0,00
	GOPS
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	19 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	19 000,00	0,00
	Strona:	2

	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:27-12-05	dzień:30-12-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00
	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	4 000,00	4 000,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	25 000,00	25 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	bud.budynku gospod. w Złotorii - zaplecze dla imprez	25 000,00	25 000,00	0,00
	gminnych
	Razem	4 204 912,00	4 406 512,00	201 600,00
	Strona:	3	Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

