	ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW                                 załącznik nr 2                                                    
	BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.	do zarządzenia  Nr FIN 0152-27/05
	Wójta Gminy Lubicz z dn. 5 października 2005r.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:27-09-05	dzień:05-10-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	750	Administracja publiczna	4 187 667,00	4 187 667,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	657 857,00	657 857,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	32 700,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	83 100,00	-2 000,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	26 201,00	46 764,00	20 563,00
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	20 563,00	20 563,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 070,00	11 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,00	442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 354,00	4 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 580,00	2 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 854,00	1 854,00
	801	Oświata i wychowanie	14 743 555,00	14 743 555,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 873 646,00	8 823 617,00	-50 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 722,00	4 724 328,00	-40 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 823,00	974 355,00	-8 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 294,00	133 127,00	-1 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 988,00	374 072,00	2 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	95 700,00	-800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600,00	4 000,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 556,00	273 872,00	-1 684,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581 733,00	576 677,00	-5 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 820,00	339 764,00	-5 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 266,00	166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 671,00	24 505,00	-166,00
	80110	Gimnazja	4 125 423,00	4 110 200,00	-15 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 288,00	1 803 065,00	-15 223,00
	80195	Pozostała działalność	65 616,00	135 924,00	70 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 614,00	58 614,00
	fundusz nagród dla nauczycieli (1% wynagr.osob.)	0,00	58 614,00	58 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 278,00	10 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 416,00	1 416,00
	852	Pomoc społeczna	5 284 597,00	5 583 027,00	298 430,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	3 302 100,00	3 503 500,00	201 400,00
	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	3110	Świadczenia społeczne	3 111 884,00	3 306 058,00	194 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 183,00	53 722,00	3 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 351,00	102 978,00	627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 517,00	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 573,00	1 573,00
	Strona:	1

	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:27-09-05	dzień:05-10-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00	3 500,00	1 400,00
	organ.stanowiski pracy w GOPS (zakup	0,00	1 400,00	1 400,00
	sprz.komputerowego)-śr.własne Gminy
	organiz.nowych stanowisk pracy (zakup sprzętu	2 100,00	2 100,00	0,00
	komputer.) - zad.zlec. realiz.w ramach dotacji z budżetu
	państwa
	85215	Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	355 100,00	-4 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	355 100,00	-4 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	662 300,00	665 800,00	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	5 800,00	6 800,00	1 000,00
	nagród)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 500,00	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	405 170,00	503 600,00	98 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	405 170,00	503 600,00	98 430,00
	dożywianie uczniów w szkołach - zad.realiz.ze	0,00	0,00	0,00
	śr.własnych
	program "Posiłek dla potrzebujących"-zad.realiz.ze	252 000,00	252 000,00	0,00
	środków własnych gminy
	realiz.programu "Posiłek dla potrzebujących"- w ramach	153 170,00	251 600,00	98 430,00
	dofin.dotacją z budż,państwa
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	622 196,00	622 196,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	485 653,00	483 285,00	-2 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 806,00	276 749,00	-2 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 055,00	21 939,00	-116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 946,00	57 778,00	-168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 908,00	7 881,00	-27,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 368,00	2 368,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 057,00	2 057,00
	fundusz nagród dla nauczycieli (1% wynagr.osob.)	0,00	2 057,00	2 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,00	268,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	43,00
	926	Kultura fizyczna i sport	74 950,00	74 950,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	36 040,00	36 040,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	2 420,00	2 410,00	-10,00
	wynagrodzeń
	organiz.maratonu w Złotorii	2 420,00	2 410,00	-10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 556,00	21 602,00	46,00
	organiz.maratonu w Złotorii	216,00	262,00	46,00
	zajęcia sportowo-rekreacyjne real. ze środków Funduszu	21 340,00	21 340,00	0,00
	Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	789,00	-36,00
	organiz.maratonu w Złotorii	825,00	789,00	-36,00
	Razem	35 900 723,00	36 219 716,00	318 993,00
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