	ZMIANY  W  PLANIE  DOCHODÓW	wg stanu na 31 grudnia 2006 r.
	BUDŹETU  GMINY  LUBICZ  NA 2006R.	
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:18-01-06	dzień:31-12-06
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	010	Rolnictwo i łowiectwo	91 200,00	1 199 967,00	1 108 767,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	14 500,00	-65 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	14 500,00	-65 500,00
	partycypacja użytkowników przyzagrod.oczyszczalni	80 000,00	14 500,00	-65 500,00
	ścieków w Brzeźnie i Mierzynku w kosztach budowy
	refundacja opłaty za przyłącz. przepompowni ścieków w	0,00	0,00	0,00
	Lubiczudo sieci elektoenergetycznej
	01095	Pozostała działalność	11 200,00	1 185 467,00	1 174 267,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 200,00	17 000,00	5 800,00
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	wpł. z tyt.dzierżawy gruntów rolnych	11 200,00	17 000,00	5 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	33 467,00	33 467,00
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	dotacja na zwrot producentom rolnym cz.podatku akcyz.w	0,00	33 467,00	33 467,00
	cenie oleju napęd. wykorzystywanego do prod. rolnej
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	0,00	6 500,00	6 500,00
	gaz i wodę
	40002	Dostarczanie wody	0,00	6 500,00	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 500,00	6 500,00
	600	Transport i łączność	50 000,00	40 000,00	-10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	40 000,00	-10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	-50 000,00
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	0,00	-50 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie	0,00	40 000,00	40 000,00
	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
	inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
	dot.z TFOGR na dofin.modern.drogi gojazd.do gruntów	0,00	40 000,00	40 000,00
	rolnych w Grębocinie dz.317
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 056 500,00	294 000,00	-4 762 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 500,00	75 000,00	-27 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	75 000,00	55 000,00	-20 000,00
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	wpływy z tyt.najmu lokali mieszkalnych	75 000,00	55 000,00	-20 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 500,00	20 000,00	-7 500,00
	wpł.z tyt.zwrotu kosztów  komunalnych dot. najmowanych	27 500,00	20 000,00	-7 500,00
	lokali
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 954 000,00	219 000,00	-4 735 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	39 000,00	39 000,00	0,00
	wieczyste nieruchomości
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	15 000,00	15 000,00	0,00
	wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
	własności
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	4 900 000,00	165 000,00	-4 735 000,00
	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
	750	Administracja publiczna	411 750,00	413 750,00	2 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 100,00	121 100,00	2 000,00
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	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	119 100,00	121 100,00	2 000,00
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 350,00	292 350,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	33 508,00	33 508,00	0,00
	odsetki za zwłokę od należności z tyt.likwidacji	33 508,00	33 508,00	0,00
	Gospod.Pomocn.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 842,00	258 842,00	0,00
	wpływy z likwidacji Gospod.Pomocniczego	258 042,00	258 042,00	0,00
	wynagr.płatnika pod.dochod.od osób fiz.i płatnika zasiłków	800,00	800,00	0,00
	chorobowych
	75095	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
	wynagr.płatnika pod.dochod.od osób fiz.i płatnika zasiłków	300,00	300,00	0,00
	chorobowych
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 428,00	30 422,00	27 994,00
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	2 428,00	2 428,00	0,00
	ochrony prawa
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 428,00	2 428,00	0,00
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	2 428,00	2 428,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	0,00	27 994,00	27 994,00
	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz
	referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	27 994,00	27 994,00
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 293,00	23 293,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	5 293,00	5 293,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z	0,00	5 293,00	5 293,00
	przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	75495	Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na	0,00	18 000,00	18 000,00
	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	dotacja na zakupy bieżące umundurowania i drobnego	0,00	18 000,00	18 000,00
	sprzętu techn. dla OSP:  w Lubiczu 10tys.zł; w Młyńcu
	Pierw. 8 tys.zł
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	12 245 695,00	12 433 210,00	187 515,00
	innych jednostek nieposiadających osobowości
	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	50 000,00	50 000,00	0,00
	opłacany w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	3 387 133,00	3 269 636,00	-117 497,00
	czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	0310	Podatek od nieruchomości	3 202 000,00	3 057 000,00	-145 000,00
	0320	Podatek rolny	8 600,00	20 700,00	12 100,00
	0330	Podatek leśny	23 100,00	13 600,00	-9 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	83 500,00	70 000,00	-13 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	35 000,00	15 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 000,00	-8 000,00
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	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację	34 933,00	0,00	-34 933,00
	zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	kwota rekompensująca utracone dochody z tyt.zwolnień	34 933,00	0,00	-34 933,00
	określ.w ustawie o rehabilitacji zawod.i społ.oraz
	zatrudn.osób niepełnosprawnych
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	0,00	66 336,00	66 336,00
	opłatach lokalnych
	kwota rekompensująca utracone dochody z tyt.zwolnień	0,00	66 336,00	66 336,00
	określ.w ustawie o rehabilitacji zawod.i społ.oraz
	zatrudn.osób niepełnosprawnych
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	3 163 287,00	3 301 682,00	138 395,00
	spadków i darowizn, podatku od czynności
	cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
	fizycznych
	0310	Podatek od nieruchomości	1 862 000,00	1 856 000,00	-6 000,00
	0320	Podatek rolny	311 500,00	254 000,00	-57 500,00
	0330	Podatek leśny	3 300,00	3 300,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	313 000,00	380 000,00	67 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	106 000,00	45 000,00	-61 000,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	38 000,00	38 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	600 000,00	150 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację	49 487,00	0,00	-49 487,00
	zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	kwota rekompensująca utracone dochody z tyt.zwolnień	49 487,00	0,00	-49 487,00
	określ.w ustawie o rehabilitacji zawod.i społ.oraz
	zatrudn.osób niepełnosprawnych
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i	0,00	95 382,00	95 382,00
	opłatach lokalnych
	kwota rekompensująca utracone dochody z tyt.zwolnień	0,00	95 382,00	95 382,00
	określ.w ustawie o rehabilitacji zawod.i społ.oraz
	zatrudn.osób niepełnosprawnych
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	580 000,00	476 000,00	-104 000,00
	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	60 000,00	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	65 000,00	0,00
	0480	Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	145 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	206 000,00	-134 000,00
	opłata adiacencka i planistyczna	340 000,00	156 000,00	-184 000,00
	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 065 275,00	5 335 892,00	270 617,00
	państwa
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 805 275,00	4 935 892,00	130 617,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	400 000,00	140 000,00
	758	Różne rozliczenia	9 589 074,00	10 109 464,00	520 390,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	9 254 306,00	9 296 289,00	41 983,00
	samorządu terytorialnego
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 254 306,00	9 296 289,00	41 983,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	14 794,00	14 794,00
	terytorialnego
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	14 794,00	14 794,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	309 320,00	309 320,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 320,00	309 320,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	473 613,00	463 613,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
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	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	463 613,00	463 613,00
	zwrot z niezrealiz.wydatków niewygasających z 2005r.	0,00	462 949,00	462 949,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 448,00	15 448,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 448,00	15 448,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	824 242,00	869 042,00	44 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	728 530,00	770 043,00	41 513,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 730,00	15 730,00	0,00
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	0830	Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	wynagr.płatnika pod.dochod.od osób fiz.i płatnika zasiłków	2 000,00	2 000,00	0,00
	chorobowych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	21 385,00	21 385,00
	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
	dot.na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach	0,00	14 620,00	14 620,00
	szkół podstawowych
	wyprawka szkolna (podręczniki) dla pierwszoklasistów szkół	0,00	6 765,00	6 765,00
	podst.-ze środów dotacji z budżetu państwa
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	20 128,00	20 128,00
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	środki na real. przez ZS Nr 1 Lubicz G. proj."Uczenie siE w	0,00	20 128,00	20 128,00
	Europie..." w ram. progr. Socrates-Comenius
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie	700 000,00	700 000,00	0,00
	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
	inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
	dotacja z FRKF na dofin.bud.sali gimnast. w Lub.G.	700 000,00	700 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	75 212,00	75 212,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	10 092,00	0,00	-10 092,00
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	środki przyznane na realiz.przez ZS Nr 1 w Lubiczu	10 092,00	0,00	-10 092,00
	Górnym projektu w ramach Programu Unii Europejskiej
	Socrates COMENIUS Akcja 1 "Wszyscy jesteśmy
	Europejczykami" (ca 24,50 % kwoty umownej)
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	10 092,00	10 092,00
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	środki przyznane na realiz.przez ZS Nr 1 w Lubiczu	0,00	10 092,00	10 092,00
	Górnym projektu w ramach Programu Unii Europejskiej
	Socrates COMENIUS Akcja 1 "Wszyscy jesteśmy
	Europejczykami" (ca 24,50 % kwoty umownej)
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	48 840,00	48 840,00	0,00
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	środki z Europ.Funduszu Społ.na fin.projektu "Szkoła	48 840,00	48 840,00	0,00
	marzeń" w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	16 280,00	16 280,00	0,00
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	śr.krajowe na fin.proj."Szkoła marzeń" w ramach SPO	16 280,00	16 280,00	0,00
	Rozwój Zasobów Ludzkich
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 500,00	20 500,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 500,00	20 500,00	0,00
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	dochody z najmu uatobusów przez firmę przewozową	20 500,00	20 500,00	0,00
	wynajętą przez gminę do dowozu uczniów
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 287,00	3 287,00
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	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	3 287,00	3 287,00
	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
	dofin.pracodawcom kosztów przygot.zawodowego	0,00	2 687,00	2 687,00
	młodocianych pracowników
	dotacja na sfin. prac komisji ds. awansu zawodowego	0,00	600,00	600,00
	nauczycieli
	851	Ochrona zdrowia	0,00	43 788,00	43 788,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	43 788,00	43 788,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 788,00	43 788,00
	wpł. należności z likwidacji PZOZ w Grębocinie	0,00	43 788,00	43 788,00
	852	Pomoc społeczna	4 865 100,00	5 816 549,00	951 449,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	4 214 000,00	4 559 486,00	345 486,00
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
	społecznego
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 214 000,00	4 559 486,00	345 486,00
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	19 000,00	23 935,00	4 935,00
	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
	niektóre świadczenia rodzinne
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	19 000,00	23 935,00	4 935,00
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	338 000,00	407 502,00	69 502,00
	emerytalne i rentowe
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	162 500,00	137 000,00	-25 500,00
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	175 500,00	270 502,00	95 002,00
	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
	dot.z budż.państwa na specjalny zasiłek celowy dla	0,00	4 000,00	4 000,00
	poszkodowanych w katastrofie na Śląsku
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 100,00	184 100,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	wynagr.płatnika pod.dochod.od osób fiz.i płatnika zasiłków	200,00	200,00	0,00
	chorobowych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	165 900,00	183 900,00	18 000,00
	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
	dofinans. z budż.państwa comies. dodatków do wynagr.	0,00	18 000,00	18 000,00
	(250zł) dla pracowników świadczących pracę socj.w
	środowisku
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	opłaty za usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	265 996,00	265 996,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	265 996,00	265 996,00
	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej  oraz
	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych z tyt.	0,00	265 996,00	265 996,00
	suszy w 2006r.
	85295	Pozostała działalność	125 000,00	372 530,00	247 530,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	125 000,00	337 500,00	212 500,00
	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
	dot.z budż.państwa na dofin.programu "posiłek dla	125 000,00	337 500,00	212 500,00
	potrzebujących"
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0,00	4 000,00	4 000,00
	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
	własnych zadań bieżących
	pomoc finans.z m.Katowice przeznaczona na wsparcie 2	0,00	4 000,00	4 000,00
	osób poszkod.w wyniku katastrofy na terenie
	Międzyn.Targów Katowickich
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	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe	0,00	6 000,00	6 000,00
	jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
	wspieranie lokal. inicjatyw w ramach	0,00	6 000,00	6 000,00
	przeciwdział.wykluczeniu społecznemu - dofinans..przez
	Zarząd Woj.Kuj.-Pom. organiz. festynu i turnieju w
	Grębocinie
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z	0,00	129,00	129,00
	przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
	zwrot świadcz.w ramach pr."Posiłek dla potrzebujących" za	0,00	129,00	129,00
	2005r.(dofin.z budż.państwa)
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na	0,00	24 901,00	24 901,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
	porozumień (umów) między jednostkami  samorządu
	terytorialnego
	dofin.ze środków samorządu woj. budowy	0,00	24 901,00	24 901,00
	ogólnodostępnego placu zabaw w Grębocinie
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	242 300,00	242 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	242 300,00	242 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	218 357,00	218 357,00
	własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)
	dot.z budżetu państwa na dofin.pomocy mater.dla uczniów	0,00	218 357,00	218 357,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację	0,00	23 943,00	23 943,00
	zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	pomoc materialna dla uczniów ze środków Funduszu im.	0,00	23 943,00	23 943,00
	Komisji Edukacji Narodowej
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	43 500,00	6 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 000,00	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 000,00	2 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację	0,00	2 000,00	2 000,00
	zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	dofinans. z WFOŚiGW konkursu ekologicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
	"EKO-Lubicz"
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	10 000,00	2 500,00	-7 500,00
	opłat produktowych
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	2 500,00	-7 500,00
	90095	Pozostała działalność	27 500,00	29 000,00	1 500,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 800,00	10 800,00	0,00
	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
	wpł.z tyt.najmu lokali użytkowych	10 800,00	10 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 700,00	16 700,00	0,00
	wpł.z tyt.zwrotu kosztów  komunalnych dot. najmowanych	16 700,00	16 700,00	0,00
	lokali
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację	0,00	1 500,00	1 500,00
	zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	dotacja z WFOŚiGW na zakup nagród na konkursy	0,00	1 500,00	1 500,00
	ekologiczne
	926	Kultura fizyczna i sport	450 000,00	469 351,00	19 351,00
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00	435 811,00	-14 189,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	450 000,00	435 811,00	-14 189,00
	(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
	samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	środki z Europ.Fund.Orient.i Gwar.Rolnej na	450 000,00	435 811,00	-14 189,00
	dofin.bud.boisk ogólnodost.w Lub.D.
	92695	Pozostała działalność	0,00	33 540,00	33 540,00
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	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych  na realizację	0,00	33 540,00	33 540,00
	zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
	dofin.zajęć sportowo-rekreacyjnych z Funduszu Zajęć	0,00	33 540,00	33 540,00
	Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów
	Razem	33 623 489,00	32 035 136,00	-1 588 353,00
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