	PLAN  WYDATKÓW  BUDŻETU  GMINY                                 załącznik nr 2a
	LUBICZ  NA  2006  ROK w pełnej                                            do zarządzenia Wójta Gminy Lubicz Nr
	szczegółowości klasyfikacji budżetowej	FIN.0151-2/06 z dn. 25 stycznia 2006r. w
	sprawie ustalenia układu wykonawczego
	budżetu Gminy Lubicz na 2006r.
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	010	Rolnictwo i łowiectwo	21 800
	01008	Melioracje wodne	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200
	4430	Różne opłaty i składki	2 900
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania	6 200
	monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
	w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia
	4300	zwierzęcego.	6 200
	Zakup usług pozostałych
	01030	Izby rolnicze	7 500
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb  rolniczych  w wysokości  2%	7 500
	uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	Zadania
	wpł.Gminy n.rz.izby rolniczej w wys.2%wpływów z	7 500
	pod.rolnego
	600	Transport i łączność	1 645 200
	60004	Lokalny transport zbiorowy	693 000
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	510 000
	innych jednostek samorządu terytorialnego
	60016	Drogi publiczne gminne	937 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	1 000
	nagród)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 500
	Niepełnosprawnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
	4270	Zakup usług remontowych	290 000
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200
	60095	Pozostała działalność	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000
	Zadania
	dokument.proj.na bud.chodnika w Krobii (w stronę	4 000
	Młyńca)
	proj.bud.dla chodnika przy ul.Dworcowej w Lub.D. wraz z	11 000
	rozwiąz.kolizji energet.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	302 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000
	Strona:	1

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	800
	nagród)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	900
	Niepełnosprawnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 888
	4260	Zakup energii	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	1 512
	fizycznych
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	710	Działalność usługowa	708 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	708 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000
	4300	Zakup usług pozostałych	606 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	750	Administracja publiczna	4 418 125
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 300
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 075
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 725
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 471 125
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	4 000
	nagród)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 344
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 491
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 350
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	23 500
	Niepełnosprawnych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	30 000
	Strona:	2

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	4270	Zakup usług remontowych	24 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	237 600
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	22 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 490
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000
	Zadania
	adapt.bud.byłego przedszkola w Lubiczu D.na cele	405 000
	administr.samorząd.
	75045	Komisje poborowe	3 200
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane	200
	żołnierzom i funkcjonariuszom
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	75095	Pozostała działalność	635 400
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	400
	nagród)
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane	10 000
	żołnierzom i funkcjonariuszom
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 900
	Niepełnosprawnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
	4260	Zakup energii	9 800
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	23 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2 428
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,	2 428
	kontroli i ochrony prawa
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 028
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	131 700
	przeciwpożarowa
	Strona:	3

	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	96 200
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
	4110	stowarzyszeniom	2 200
	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	4 000
	fizycznych
	75414	Obrona cywilna	8 700
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	300
	wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	72 500
	od innych jednostek nieposiadających osobowości
	75647	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 500
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
	budżetowych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	17 000
	757	Obsługa długu publicznego	1 764 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 030 000
	jednostek samorządu terytorialnego
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	40 000
	publicznego
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	990 000
	wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji  udzielonych	734 000
	przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
	terytorialnego
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	734 000
	758	Różne rozliczenia	1 709 100
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 709 100
	4810	Rezerwy	132 100
	Zadania
	rezerwa na nagrody i doskonal.zawodowe nauczycieli	132 100
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 577 000
	Zadania
	wykup nieruchomości	1 577 000
	801	Oświata i wychowanie	15 930 534
	80101	Szkoły podstawowe	9 731 981
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	433 914
	nagród)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836 414
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 167
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 913
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 278
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 484
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000
	4260	Zakup energii	233 800
	Strona:	4

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	4270	Zakup usług remontowych	25 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	130 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000
	4430	Różne opłaty i składki	15 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 841
	4480	Podatek od nieruchomości	320
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 500
	Zadania
	sala gimnastyczna przy SP w Lub.G.	1 843 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 791
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	44 183
	nagród)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 746
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 692
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 623
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 264
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600
	4260	Zakup energii	37 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4430	Różne opłaty i składki	200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 183
	80104	Przedszkola	534 298
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	534 298
	budżetowego
	Zadania
	dotacja przedm.dla Przedszkola Publ. w Lubiczu na	534 298
	realiz.podstawy program.-stawka jedn.5.936,64 x 90=
	534.298
	80110	Gimnazja	4 436 141
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	163 607
	nagród)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 654
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 820
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 150
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625
	Zadania
	wyd.na projekt "Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	2 625
	zasobów ludzkich (fin.z Europ.Fund.Społ.)
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	875
	Zadania
	wyd.na proj. "Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	875
	zasobów ludzkich (dofin.ze środków krajowych)
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 550
	Strona:	5

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	4128	Składki na Fundusz Pracy	354
	Zadania
	wyd.na projekt "Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	354
	zasobów ludzkich (fin.z Europ.Fund.Społ.)
	4129	Składki na Fundusz Pracy	118
	Zadania
	wyd.na proj. "Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	118
	zasobów ludzkich (dofin.ze środków krajowych)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 130
	Zadania
	wyd.na projekt "Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	16 130
	zasobów ludzkich (fin.z Europ.Fund.Społ.)
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 377
	Zadania
	wyd.na proj. "Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	5 377
	zasobów ludzkich (dofin.ze środków krajowych)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 500
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600
	Zadania
	real.proj.w ramach Programu Unii Europ.-Socrates	5 600
	COMENIUS Akcja 1"Wszyscy jesteśmy Europejczykami"
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320
	Zadania
	wyd.na projekt "Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	6 320
	zasobów ludzkich (fin.z Europ.Fund.Społ.)
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 106
	Zadania
	wyd.na proj. "Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	2 106
	zasobów ludzkich (dofin.ze środków krajowych)
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 260
	Zadania
	wyd.na projekt "Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	1 260
	zasobów ludzkich (fin.z Europ.Fund.Społ.)
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420
	Zadania
	wyd.na proj. "Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	420
	zasobów ludzkich (dofin.ze środków krajowych)
	4260	Zakup energii	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	17 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400
	4308	Zakup usług pozostałych	22 151
	Zadania
	wyd.na projekt "Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	22 151
	zasobów ludzkich (fin.z Europ.Fund.Społ.)
	4309	Zakup usług pozostałych	7 384
	Zadania
	wyd.na proj. "Szkoła marzeń" w ramach SPO-Rozwój	7 384
	zasobów ludzkich (dofin.ze środków krajowych)
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500
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	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 600
	Zadania
	real.proj.w ramach Programu Unii Europ.-Socrates	35 600
	COMENIUS Akcja 1"Wszyscy jesteśmy Europejczykami"
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 240
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 900
	Zadania
	spłata rat zobowiązań - Gimnazjum w Grębocinie	893 900
	7010	Rozliczenia z bankami	343 000
	Zadania
	odsetki z tyt.rozterminowania zadłużenia	343 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	514 930
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	1 000
	nagród)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 855
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 972
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 400
	Niepełnosprawnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 820
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200
	80195	Pozostała działalność	58 573
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 573
	851	Ochrona zdrowia	145 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	26 000
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
	2830	stowarzyszeniom	7 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
	3040	publicznych	2 000
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
	wynagrodzeń
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 303
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 492
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 131
	85158	Izby wytrzeźwień	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	85195	Pozostała działalność	7 000
	Strona:	7

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	852	Pomoc społeczna	6 154 501
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	40 000
	innych jednostek samorządu terytorialnego
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	4 214 000
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
	społecznego
	3110	Świadczenia społeczne	4 001 262
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 288
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 218
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 881
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 258
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	19 000
	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	oraz niektóre świadczenia rodzinne
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	488 000
	emerytalne i rentowe
	3110	Świadczenia społeczne	488 000
	Zadania
	zad.realiz.ze środków własnych	150 000
	zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa	175 500
	zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa	162 500
	85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000
	3110	Świadczenia społeczne	350 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	693 501
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	8 500
	nagród)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 634
	Zadania
	zad.realiz.ze środków własnych	310 680
	zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa	123 702
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 725
	Zadania
	zad.realiz.ze środków własnych	22 142
	zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa	10 583
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 133
	Zadania
	zad.realiz.ze środków własnych	59 545
	zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa	23 809
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 495
	Zadania
	zad.realiz.ze środków własnych	8 236
	zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa	3 290
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
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	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700
	4270	Zakup usług remontowych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	63 966
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 948
	Zadania
	zad.realiz.ze środków własnych	6 398
	zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa	4 516
	85295	Pozostała działalność	350 000
	3110	Świadczenia społeczne	350 000
	Zadania
	progr."posiłek dla potrzebujacych"-zad.własne realiz.w	125 000
	ramach dotacji z budżetu państwa
	program "posiłek dla potrzebujących"-zad.realiz.ze	225 000
	środków własnych
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	660 644
	85401	Świetlice szkolne	480 644
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	25 805
	nagród)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 771
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 510
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 989
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 674
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700
	4260	Zakup energii	35 400
	4270	Zakup usług remontowych	4 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 395
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000
	85495	Pozostała działalność	30 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	30 000
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
	stowarzyszeniom
	Zadania
	dotacja na edukacyjną i wychowawczą działalność	30 000
	pozaszkolną
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 766 100
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000
	Zadania
	dopłaty z budżetu dla odbiorców ścieków przekazywane	1 600 000
	Spółce "elwik"
	90002	Gospodarka odpadami	66 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	66 000
	innych jednostek samorządu terytorialnego
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	90003	Oczyszczanie miast i wsi	268 300
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	1 850
	nagród)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 700
	Niepełnosprawnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
	4260	Zakup energii	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 300
	4430	Różne opłaty i składki	1 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 814 200
	4260	Zakup energii	685 000
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000
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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 200
	Zadania
	Brzezinko-oświetl.drogi  (7 lamp) (od Tucholskiego do	22 500
	Skrzyneckiego)
	Brzezinko-oświetl.drogi  (przy drodze krajowej na	9 000
	przeciwko sołtysa) - (2 lampy)
	Brzezinko-oświetl.drogi (droga powiatowa od	11 000
	Nowakowskiego do nowej drogi) - (3 lampy)
	Grabowiec-oświetl.ul.Bajkowa, Kubusia Puchatka,	40 000
	Tygryska (10 lamp)
	Grabowiec-oświetl.ul.Zacisze (10 lamp)	40 000
	Grębocin-oświetl.ul.Kolonia Papowska (4 lampy-obok	14 500
	Adamkiewicza)
	Grębocin-oświetl.ul.Kowalewska (z-d Stolgro) - (3 lampy)	11 000
	Grębocin-oświetl.ul.Owocowa (3 lampy)	11 000
	Grębocin-oświetl.ul.Pronobisa  (4 lampy)	14 500
	Grębocin-oświetl.ul.Słoneczna (3 lampy)	11 000
	Grębocin-oświetl.ul.Spółdzielcza (od Dynamic-Metal do	16 500
	mostku) (4 lampy)
	Grębocin-oświetl.ul.Wiatraczna, Piękna (17 lamp)	72 000
	Gronowo-oświetl.do jednostki wojskowej (2 lampy)	8 000
	Gronowo-oświetl.drogi do Kamionek (7 lamp)	20 000
	Gronowo-oświetl.przystanku autobusowego	7 000
	Gronowo-oświetl.ul.(od cmentarza do Klugowskiego) - (2	11 000
	lampy)
	Kopanino-oświetl.drogi (od Kruś do Sujkowskiego)  (2	9 000
	lampy)
	Kopanino-oświetl.ul.(od zakładu "Alwo" do wiaduktu) - (8	33 000
	lamp)
	Krobia-oświetl.ul.Dolina Drwęcy (4 lampy)	12 000
	Krobia-oświetl.ul.Orszta, Długa, Spokojna, Poprzeczna,	94 400
	Porzeczkowa, Krótka (27 lamp)
	Krobia-oświetl.ul.Poligraficzna  (1 lampa przy świetlicy)	5 700
	Lubicz D.-oświetl.ul.Cicha (3 lampy)	10 000
	Lubicz D.-oświetl.ul.Lampusz  (5 lamp)	22 000
	Lubicz D.-oświetl.ul.Liliowa  (1 oprawa)	7 000
	Lubicz D.-oświetl.ul.Magnoliowa  (3 lampy)	11 000
	Lubicz D.-oświetl.ul.Motocyklowa (3 lampy)	11 000
	Lubicz D.-oświetl.ul.Ogrodowa (3 lampy)	11 000
	Lubicz D.-oświetl.ul.Toruńska  (od ul.Leśnej do	22 000
	ul.Kasztanowej) - ( 5 lamp)
	Lubicz D.-oświetl.ul.Wilczy Młyn (5 lamp)	22 000
	Lubicz G.-oświetl.ul.Orszta-Warszawska 3 i 5  (2 lampy)	11 000
	Lubicz G.-oświetl.ul.Rzemieślnicza (2 lampy)	8 000
	Lubicz G.-oświetl.ul.Zdrojowa (2 lampy)	11 000
	Lubicz G.-oświetl.ul.Zdrojowa, Piaskowa (6 lamp)	27 500
	Mierzynek-oświetl.ul.Lelitowo (na zakręcie drogi) - (3	11 000
	lampy)
	Młyniec Drugi - oświetl.drogi - 3 lampy  (od Wenta do	11 000
	Cimka)
	Młyniec Drugi -oświetl. drogi (do mostu) - 4 lampy	16 500
	Młyniec Drugi -oświetl.drogi (do Bejgra)  (3 lampy)	11 000
	Młyniec Oierwszy-oświetl.ul.Bierzgalska  (4 lampy)	16 500
	Młyniec Pierwszy-oświetl.ul.Toruńska (w kierunku	6 000
	Jedwabna) - (1 lampa)
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	Nowa Wieś-oświetl.ul. (2 lampy)	8 000
	Rogówko -oświetl.drogi przy cmentarzu  (1 lampa)	5 700
	Rogówko-oświetl.przy bud.komunalnym  (1 lampa)	5 700
	Rogówko-oświetl.ul.Lubicka przy Stasiakach (3 lampy)	11 000
	Rogowo-oświetl.drogi  (7 lamp) (od Araszewicza do	33 000
	Rygielskiego)
	Złotoria-oświetl.ul.Akacjowa Złotoria (1 lampa)	5 700
	(przedłużenie oświetlenia do Borowiec)
	Złotoria-oświetl.ul.Ciechocińska 6b  (2 lampy)	9 000
	Złotoria-oświetl.ul.Flisacka  (3 lampy)	11 000
	Złotoria-oświetl.ul.Kazimierza Wlk., Liliowa  (12 lamp)	58 000
	Złotoria-oświetl.ul.Lipowa  (4 lampy)	12 000
	Złotoria-oświetl.ul.Sosnowa, Nowa  (4 lampy)	16 500
	Złotoria-oświetl.ul.Toruńska 68  (2 lampy)	9 000
	90095	Pozostała działalność	11 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4260	Zakup energii	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	2 500
	wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4260	Zakup energii	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	92116	Biblioteki	250 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	250 000
	instytucji kultury
	926	Kultura fizyczna i sport	507 300
	92601	Obiekty sportowe	450 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
	Zadania
	budowa boisk ogólnodostępnych wraz z	450 000
	infr.towarzysz.Lub.D.-zad.realiz.w ramach śr.z
	Europej.Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 300
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	40 000
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
	3040	stowarzyszeniom	4 000
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
	wynagrodzeń
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50
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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4260	Zakup energii	300
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
	Razem	38 265 932
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