	ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW                                 załącznik nr 2                                                    
	BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.	do Zarządz. Nr FIN 0152-24/05
	Wójta Gminy Lubicz z dn. 27 września 2005r.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:08-09-05	dzień:27-09-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	010	Rolnictwo i łowiectwo	138 630,00	138 630,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	2 500,00	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	-500,00
	750	Administracja publiczna	4 187 667,00	4 187 667,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 257 490,00	3 257 490,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 300,00	220 380,00	-920,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	920,00	920,00
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 395,00	5 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	12 320,00	6 925,00	-5 395,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 320,00	6 925,00	-5 395,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	12 916,00	26 201,00	13 285,00
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 653,00	23 938,00	13 285,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 285,00	12 285,00
	zad.zlec.w ramach dotacji z Krajowego Biura	0,00	12 285,00	12 285,00
	Wyborczego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00	775,00	182,00
	zad.zlec.w ramach dotacji z Krajowego Biura	593,00	775,00	182,00
	Wyborczego
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	111,00	27,00
	zad.zlec.w ramach dotacji z Krajowego Biura	84,00	111,00	27,00
	Wyborczego
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 741,00	5 947,00	1 206,00
	zad.zlec.w ramach dotacji z Krajowego Biura	4 741,00	5 947,00	1 206,00
	Wyborczego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 781,00	2 950,00	169,00
	zad.zlec.w ramach dotacji z Krajowego Biura	2 781,00	2 950,00	169,00
	Wyborczego
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 454,00	1 870,00	-584,00
	zad.zlec.w ramach dotacji z Krajowego Biura	2 454,00	1 870,00	-584,00
	Wyborczego
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	317 373,00	317 373,00	0,00
	przeciwpożarowa
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 690,00	155 690,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	137 300,00	107 300,00	-30 000,00
	niezaliczanych do sektora finansów publicznych
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	30 000,00	30 000,00
	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
	inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  do sektora
	757	finansów publicznych	2 039 048,00	2 039 048,00	0,00
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	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:08-09-05	dzień:27-09-05
	757	Obsługa długu publicznego	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	2 039 048,00	2 039 048,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 280 148,00	1 280 148,00	0,00
	jednostek samorządu terytorialnego
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	1 187 148,00	1 182 148,00	-5 000,00
	wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
	8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	0,00	5 000,00	5 000,00
	wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
	801	Oświata i wychowanie	14 743 555,00	14 743 555,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 882 763,00	8 873 646,00	-9 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	400 180,00	403 180,00	3 000,00
	nagród)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 729,00	361 882,00	-13 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 901,00	371 988,00	2 087,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	96 500,00	-3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 913,00	275 556,00	-357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 296,00	1 061 296,00	3 000,00
	bud.placu apelowego przy SP w Lubiczu Dolnym	118 100,00	118 100,00	0,00
	budowa sali gimnastycznej  w Lubiczu Górnym	900 000,00	900 000,00	0,00
	modern.budynku SP w Grębocinie	2 196,00	2 196,00	0,00
	wym.3 okien w bud. SP Lubicz D.	0,00	3 000,00	3 000,00
	wymiana stolarki drzwiowej w budynku SP w Gronowie	8 000,00	8 000,00	0,00
	wymiana stolarki okiennej w budynku SP w Złotorii	30 000,00	30 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 439,00	581 733,00	12 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	33 099,00	34 402,00	1 303,00
	nagród)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 079,00	344 820,00	8 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 248,00	26 783,00	-465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 984,00	71 534,00	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 633,00	9 853,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 726,00	24 671,00	945,00
	80110	Gimnazja	4 128 600,00	4 125 423,00	-3 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 210,00	130 432,00	-2 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 886,00	101 487,00	-399,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	622 196,00	622 196,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	485 653,00	485 653,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 784,00	22 055,00	-729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 860,00	17 589,00	729,00
	926	Kultura fizyczna i sport	74 950,00	74 950,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38 910,00	38 910,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	660,00	460,00	-200,00
	Razem	35 887 438,00	35 900 723,00	13 285,00
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