	ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓWzałącznik nr 2                                                    
	BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.	do Zarz. Nr FIN 0152-29/05
	Wójta Gminy Lubicz z dn. 21 października 2005r.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:18-10-05	dzień:21-10-05
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	600	Transport i łączność	3 202 272,00	3 202 272,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 507 472,00	2 507 472,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 200,00	276 200,00	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	405 850,00	378 850,00	-27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 900,00	200 900,00	-45 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 745 454,00	1 745 454,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 954,00	200 954,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 000,00	-25 000,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	27 000,00	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	18 000,00	13 000,00	-5 000,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	46 764,00	63 920,00	17 156,00
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 563,00	37 719,00	17 156,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 070,00	22 140,00	11 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	596,00	154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	85,00	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 354,00	6 997,00	2 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	3 813,00	1 233,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 854,00	3 888,00	2 034,00
	801	Oświata i wychowanie	14 807 635,00	14 807 635,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 823 617,00	8 823 617,00	0,00
	4260	Zakup energii	227 584,00	222 584,00	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 262,00	120 262,00	5 000,00
	opinia techn.dla bud.SP w Grębocinie	9 882,00	9 882,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	519 785,00	519 785,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	2 000,00	550,00	-1 450,00
	nagród)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	-700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	386 880,00	1 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 015,00	4 285,00	270,00
	852	Pomoc społeczna	5 583 027,00	5 583 027,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	3 503 500,00	3 503 500,00	0,00
	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 722,00	40 722,00	-13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 978,00	99 478,00	-3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 017,00	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573,00	16 573,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 512,00	26 512,00	12 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	355 100,00	315 100,00	-40 000,00
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	3110	Świadczenia społeczne	355 100,00	315 100,00	-40 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 800,00	695 800,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 653,00	75 127,00	-526,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	11 026,00	526,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	30 000,00
	zak.samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb	20 000,00	50 000,00	30 000,00
	GOPS
	85295	Pozostała działalność	503 600,00	513 600,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	503 600,00	513 600,00	10 000,00
	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	262 000,00	10 000,00
	środków własnych gminy
	realiz.programu "Posiłek dla potrzebujących"- w ramach	251 600,00	251 600,00	0,00
	dofin.dotacją z budż,państwa
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 030,00	357 349,00	16 319,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	38 000,00	-4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	-4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	54 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	25 000,00	4 000,00
	92116	Biblioteki	249 030,00	265 349,00	16 319,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	249 030,00	265 349,00	16 319,00
	instytucji kultury
	dotacja dla Gm.Biblioteki Publ. na zakup nowości	0,00	16 319,00	16 319,00
	wydawniczych  sfin. dotacją w ramach porozumienia z
	Ministrem Kultury
	dotacja z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w	249 030,00	249 030,00	0,00
	Lubiczu
	Razem	36 283 796,00	36 317 271,00	33 475,00
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