	ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW	załącznik nr 2
	BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2006R.	do uchwały Nr L/601/06
	Rady Gminy Lubicz z dn. 7 lipca 2006r.
	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:30-06-06	dzień:07-07-06
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	600	Transport i łączność	2 132 833	2 389 329	256 496
	60016	Drogi publiczne gminne	1 423 831	1 629 087	205 256
	4270	Zakup usług remontowych	416 081	558 802	142 721
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	212 535	62 535
	kanal. deszcz. ul.Kazimierza Wlk. Złotoria	0	12 200	12 200
	kanal. deszcz. ul.Sportowej Lubicz G.	0	20 000	20 000
	kanal. deszcz.-drenażowa ul. Cichej Lubicz D. -	0	1 505	1 505
	dokum.projektowa
	kanaliz.deszcz.ul. Widokowej Lubicz G. - dokum.	0	4 880	4 880
	projektowa
	modern.drogi dojazd.do gruntów rol.w Grębocinie dz.317,	150 000	150 000	0
	dł.1,25 km (dofinans.ze śr.TFOGR - 40.000 zł)
	przebudowa ul. Leśnej w Złotorii-dokum.projektowa	0	23 950	23 950
	60095	Pozostała działalność	16 002	67 242	51 240
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 002	67 242	51 240
	bud. chodnika przy drodze powiat. Brzezinko	0	14 400	14 400
	bud. chodnika przy drodze powiat. Krobia	0	20 240	20 240
	bud. chodnika przy drodze powiat. Młyniec	0	6 600	6 600
	bud. chodnika przy drodze woj. nr 552 Grębocin-Lubicz	0	10 000	10 000
	dokument.proj.na bud.chodnika w Krobii (w stronę Młyńca)	5 002	5 002	0
	proj.bud.dla chodnika przy ul.Dworcowej w Lub.D. wraz z	11 000	11 000	0
	rozwiąz.kolizji energet.
	757	Obsługa długu publicznego	1 639 000	1 514 000	-125 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji  udzielonych przez	609 000	484 000	-125 000
	Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	609 000	484 000	-125 000
	758	Różne rozliczenia	1 631 734	1 753 734	122 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	122 000	122 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do	0	122 000	122 000
	spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy
	banków państwowych i innych instytucji finansowych
	nabycie 244 udziałów  w spółce z o.o. "elwik" w Lubiczu	0	122 000	122 000
	801	Oświata i wychowanie	16 053 048	16 093 048	40 000
	80101	Szkoły podstawowe	9 739 090	9 779 090	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	25 100	52 600	27 500
	usługi remontowe  w SP w Lubiczu Dolnym	0	27 500	27 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 500	1 856 000	12 500
	bud.chodnika na terenie   SP Lubicz D.	0	12 500	12 500
	sala gimnastyczna przy SP w Lub.G.	1 843 500	1 843 500	0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 616 152	3 639 152	23 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	10 000	10 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	0	10 000	10 000
	innych jednostek samorządu terytorialnego
	usługi  Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu	0	10 000	10 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 600	1 810 600	1 000
	Strona:	1

	Stan na	Stan na	Zmiana
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dzień:30-06-06	dzień:07-07-06
	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	4430	Różne opłaty i składki	259 600	260 600	1 000
	opłaty przyłączeniowe wnoszone do ZE Toruń	259 600	260 600	1 000
	90095	Pozostała działalność	166 252	178 252	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160	19 160	12 000
	organiz.prac społecznie użytecznych	0	0	0
	wyd.związane z organiz.prac interwencyjnych	1 400	1 400	0
	wyd.związane z organiz.przygotowania zawodowego	1 260	1 260	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 500	331 500	5 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 000	61 000	5 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	5 000
	plac zabaw w Lubiczu Górnym	0	5 000	5 000
	926	Kultura fizyczna i sport	540 840	543 340	2 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	57 300	59 800	2 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 500	2 500
	bud. bud. gospod. w Złotorii (zaplecze dla imprez	0	2 500	2 500
	sportowych)
	Razem	39 191 625	39 515 621	323 996
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