
UCHWAŁA NR XLII/337/2014
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz.594  
ze zm.), Rada Gminy – u c h w a l a co następuje:

§ 1. W budżecie gminy  na rok 2014 przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/277/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 
30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionym:

- Uchwałą Nr XXXIV/280/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 8 stycznia 2014 r.

- Zarządzeniem Nr VI/612/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 stycznia 2014 r.

- Uchwałą Nr XXXV/285/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 6 lutego 2014 r.

- Zarządzeniem Nr VI/623/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 lutego 2014 r.

- Uchwałą Nr XXXVI/290/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 14 marca 2014 r.

- Zarządzeniem Nr VI/645/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2014 r.

- Zarządzeniem Nr VI/661/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 kwietnia 2014 r.

- Uchwałą Nr XXXVII/304/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 8 maja 2014 r.

- Zarządzeniem Nr VI/671/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 maja 2014 r.

- Uchwałą Nr XXXVIII/312/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 12 czerwca 2014 r.

- Zarządzeniem Nr VI/693/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 czerwca 2014 r.

- Uchwałą Nr XXXIX/318/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 25 lipca 2014 r.

- Zarządzeniem Nr VI/701/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 sierpnia 2014 r.

- Uchwałą Nr XL/321/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 22 sierpnia 2014 r.

- Zarządzeniem Nr VI/701/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2014 r.

- Uchwałą Nr XLI/324/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 19 września 2014 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 12 695 488,46 zł

z tego dochody bieżące w kwocie  11 349 029,26 zł

dochody  majątkowe w kwocie  1 582 311,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych gminie ustawami  1 404 286,50 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 14 639 366,46 zł

z tego wydatki bieżące w kwocie  11 203 258,46 zł

wydatki majątkowe w kwocie  3 436 108,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

2) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych
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zadań zleconych gminie ustawami  1 404 286,50 zł”.

3. § 7 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
zgodnie z załącznikiem nr 4”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Jan Franciszek Nowak

Id: 356D9E96-6823-4EEE-9A01-885967D5F4D9. Podpisany Strona 2



=DOąF]QLN�QU���GR

8FKZDá\�5DG\�*PLQ\�%DUDQyZ*PLQD�%DUDQyZ
QU�;/,,���������

]�GQLD����ZU]HĞQLD������U�

3ODQ�GRFKRGyZ�EXGĨHWX�JPLQ\�QD������URN�

3ODQ�SU]HG�]PLDQDPL =PQLHMV]HQLH =ZLĊNV]HQLH 3ODQ�SR�]PLDQDFK

'RFKRG\�UD]HP ������������� ���������� ������ �������������
'RFKRG\�ELHĪąFH ������������� ���� ������ �������������
'RWDFMH�QD�]DGDQLD�]�]DNUHVX�DGPLQLVWUDFML�U]ąGRZHM�L�LQQH�]OHFRQH�XVWDZDPL ������������ ���� ������ ������������

']LDá���� 2ĞZLDWD�L�Z\FKRZDQLH �������� ���� ������ ��������
5R]G]������ 6]NRá\�SRGVWDZRZH �������� ���� ������ ��������

������ 'RWDFMH�FHORZH�RWU]\PDQH�]�EXGĪHWX�SDĔVWZD�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�ELHĪąF\FK�]�]DNUHVX �������� ���� ������ ��������
DGPLQLVWUDFML�U]ąGRZHM�RUD]�LQQ\FK�]DGDĔ�]OHFRQ\FK�JPLQLH��]ZLą]NRP�JPLQ��XVWDZDPL

'RFKRG\�PDMąWNRZH ������������ ���������� ���� ������������
'RWDFMH�QD�SURJUDP\�ILQDQVRZDQH�]�XG]LDáHP�ĞURGNyZ�8( ���������� ���������� ���� ����������

']LDá���� 7UDQVSRUW�L�áąF]QRĞü ���������� ���������� ���� ����������
5R]G]������ 'URJL�SXEOLF]QH�SRZLDWRZH ���������� ���������� ���� ����������

������ 'RWDFMD�FHORZD�Z�UDPDFK�SURMHNWyZ�ILQDQVRZDQ\FK�]�XG]LDáHP�ĞURGNyZ�HXURSHMVNLFK ���������� ���������� ���� ����������
RUD]�ĞURGNyZ��RNWyU\FK�PRZD�Z�DUW����XVW����SNW���RUD]�XVW����SNW���L���XVWDZ\��OXE�SáDWQRĞFL
Z�UDPDFK�EXGĪHWX�ĞURGNyZ�HXURSHMVNLFK�

'(/),1�V�F��WHO������������� �

Id: 356D9E96-6823-4EEE-9A01-885967D5F4D9. Podpisany Strona 3



=DáąF]QLN��QU����GR

8FKZDá\�5DG\�*PLQ\�%DUDQyZ*PLQD�%DUDQyZ
QU�;/,,���������

]�GQLD����ZU]HĞQLD������U�

3ODQ�Z\GDWNyZ�EXGĨHWX�JPLQ\�QD������URN

3ODQ�SU]HG�]PLDQDPL =PQLHMV]HQLH =ZLĊNV]HQLH 3ODQ�SR�]PLDQDFK

:\GDWNL�UD]HP ������������� ���������� ��������� �������������
:\GDWNL�ELHĪąFH ������������� �������� �������� �������������

Z\QDJURG]HQLD�L��VNáDGNL ������������ ���� �������� ������������

Z\GDWNL�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�VWDWXWRZ\FK ������������ �������� ������ ������������

ĞZLDGF]HQLD�QD�U]HF]�RVyE�IL]\F]Q\FK ������������ ������ �������� ������������

:\GDWNL�PDMąWNRZH ������������ ���������� ��������� ������������

LQZHVW\FMH�-�6�7� ������������ ���������� ��������� ������������

:\GDWNL�QD�]DGDQLD�ZáDVQH ������������� ������ ��������� �������������
:\GDWNL�ELHĪąFH ������������ ������ ������ ������������

Z\QDJURG]HQLD�L��VNáDGNL ������������ ���� ������ ������������

Z\GDWNL�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�VWDWXWRZ\FK ������������ ������ ���� ������������

:\GDWNL�PDMąWNRZH ������������ ���� ��������� ������������

LQZHVW\FMH�-�6�7� ������������ ���� ��������� ������������

']LDá���� $GPLQLVWUDFMD�SXEOLF]QD ������������ ���� ��������� ������������
:\GDWNL�PDMąWNRZH ���������� ���� ��������� ����������

LQZHVW\FMH�-�6�7� ���������� ���� ��������� ����������

5R]G]������ 8U]ĊG\�JPLQ��PLDVW�L�PLDVW�QD�SUDZDFK�SRZLDWX� ������������ ���� ��������� ������������
:\GDWNL�PDMąWNRZH ���������� ���� ��������� ����������

LQZHVW\FMH�-�6�7� ���������� ���� ��������� ����������

']LDá���� 2ĞZLDWD�L�Z\FKRZDQLH ������������ ������ ������ ������������
:\GDWNL�ELHĪąFH ������������ ������ ������ ������������

Z\QDJURG]HQLD�L��VNáDGNL ������������ ���� ������ ������������

Z\GDWNL�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�VWDWXWRZ\FK ���������� ������ ���� ����������

5R]G]������ *LPQD]MD ������������ ������ ������ ������������
:\GDWNL�ELHĪąFH ������������ ������ ������ ������������

Z\QDJURG]HQLD�L��VNáDGNL ���������� ���� ������ ����������

Z\GDWNL�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�VWDWXWRZ\FK ���������� ������ ���� ����������

:\GDWNL�QD�SURJUDP\�ILQDQVRZDQH�]�XG]LDáHP�ĞURGNyZ�8( ������������ ���������� �������� ������������
:\GDWNL�ELHĪąFH ���������� �������� �������� ����������

'(/),1�V�F��WHO������������� �

Id: 356D9E96-6823-4EEE-9A01-885967D5F4D9. Podpisany Strona 4



3ODQ�SU]HG�]PLDQDPL =PQLHMV]HQLH =ZLĊNV]HQLH 3ODQ�SR�]PLDQDFK

Z\QDJURG]HQLD�L��VNáDGNL ��������� ���� ������ ���������

Z\GDWNL�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�VWDWXWRZ\FK ��������� �������� ���� ���������

ĞZLDGF]HQLD�QD�U]HF]�RVyE�IL]\F]Q\FK �������� ���� �������� ���������

:\GDWNL�PDMąWNRZH ������������ ���������� ���� ������������

LQZHVW\FMH�-�6�7� ������������ ���������� ���� ������������

']LDá���� 7UDQVSRUW�L�áąF]QRĞü ���������� ���������� ���� ����������
:\GDWNL�PDMąWNRZH ���������� ���������� ���� ����������

LQZHVW\FMH�-�6�7� ���������� ���������� ���� ����������

5R]G]������ 'URJL�SXEOLF]QH�SRZLDWRZH ���������� ���������� ���� ����������
:\GDWNL�PDMąWNRZH ���������� ���������� ���� ����������

LQZHVW\FMH�-�6�7� ���������� ���������� ���� ����������

']LDá���� 3RPRF�VSRáHF]QD ��������� �������� �������� ���������
:\GDWNL�ELHĪąFH ��������� �������� �������� ���������

Z\QDJURG]HQLD�L��VNáDGNL ��������� ���� ������ ���������

Z\GDWNL�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�VWDWXWRZ\FK ��������� �������� ���� ���������

ĞZLDGF]HQLD�QD�U]HF]�RVyE�IL]\F]Q\FK �������� ���� �������� ���������

5R]G]������ 2ĞURGNL�SRPRF\�VSRáHF]QHM ��������� �������� �������� ���������
:\GDWNL�ELHĪąFH ��������� �������� �������� ���������

Z\QDJURG]HQLD�L��VNáDGNL ��������� ���� ������ ���������

Z\GDWNL�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�VWDWXWRZ\FK ��������� �������� ���� ���������

ĞZLDGF]HQLD�QD�U]HF]�RVyE�IL]\F]Q\FK ����� ���� �������� ��������

:\GDWNL�QD�]DGDQLD�]�]DNUHVX�DGPLQLVWUDFML�U]ąGRZHM�L�LQQH�]OHFRQH�XVWDZDPL ������������ ������ ������ ������������
:\GDWNL�ELHĪąFH ������������ ������ ������ ������������

Z\QDJURG]HQLD�L��VNáDGNL ���������� ���� ������ ����������

Z\GDWNL�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�VWDWXWRZ\FK ���������� ���� ������ ����������

ĞZLDGF]HQLD�QD�U]HF]�RVyE�IL]\F]Q\FK ������������ ������ ���� ������������

']LDá���� 2ĞZLDWD�L�Z\FKRZDQLH �������� ���� ������ ��������
:\GDWNL�ELHĪąFH �������� ���� ������ ��������

Z\GDWNL�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�VWDWXWRZ\FK �������� ���� ������ ��������

5R]G]������ 6]NRá\�SRGVWDZRZH �������� ���� ������ ��������
:\GDWNL�ELHĪąFH �������� ���� ������ ��������

Z\GDWNL�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�VWDWXWRZ\FK �������� ���� ������ ��������

']LDá���� 3RPRF�VSRáHF]QD ������������ ������ ������ ������������
:\GDWNL�ELHĪąFH ������������ ������ ������ ������������

Z\QDJURG]HQLD�L��VNáDGNL ��������� ���� ������ ���������

ĞZLDGF]HQLD�QD�U]HF]�RVyE�IL]\F]Q\FK ������������ ������ ���� ������������

5R]G]������ 3R]RVWDáD�G]LDáDOQRĞü ��������� ������ ������ ���������

'(/),1�V�F��WHO������������� �

Id: 356D9E96-6823-4EEE-9A01-885967D5F4D9. Podpisany Strona 5



3ODQ�SU]HG�]PLDQDPL =PQLHMV]HQLH =ZLĊNV]HQLH 3ODQ�SR�]PLDQDFK

:\GDWNL�ELHĪąFH ��������� ������ ������ ���������

Z\QDJURG]HQLD�L��VNáDGNL ������ ���� ������ ������

ĞZLDGF]HQLD�QD�U]HF]�RVyE�IL]\F]Q\FK ��������� ������ ���� ���������

'(/),1�V�F��WHO������������� �

Id: 356D9E96-6823-4EEE-9A01-885967D5F4D9. Podpisany Strona 6



Załącznik nr  3 
do Uchwały Rady Gminy Baranów 

nr  XLII/337/2014 
z dnia 30 września 2014 r. 

 

 
Plan inwestycji gminnych realizowanych w  roku 2014 

 
 

L
p. Nazwa zadania 

Klasyfik
acja 

budżeto
wa 

Wysokość 
wydatków – 

plan roku 2014 

Zmiany Plan po 
zmianach 

2014 r. 
zmniejszenia zwiększenia 

1 2 3 4 5 6 7 
 Rolnictwo i łowiectwo  666.838 zł 0 0 zł 666.838 zł 

1 

-Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Baranowie 

01010 
UG 

656.838 zł 0  0  656.838 zł 

- Rozbudowa sieci wodociągowej w 
Baranowie 

01010 
UG 

10.000 zł 0  
 

0 zł  
 

10.000 zł 

2 

Transport i ł ączność  1.554.098 zł 315.852 zł 0 zł  1.238.246 zł 
-Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr 
107413L I Nr 107412L łączący dwie drogi 
powiatowe o numerach 2515L i 1516L 
 
- Przebudowa ciągu dróg gminnych 
łączących się z droga powiatowa nr 1518L- 
wykonanie dokumentacji projektowej 

 
60016 
UG 

 
 

60016 
UG 

 
735.000 zł 

 
 

6.200 zł 

 
0 
 
 
0 

 
0 
 
 
0 

 
 

735.000 zł 
 
 

6.200 zł 
 

-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych we wsi Czołna 

60016 
UG 

90.000 zł 0 0  90.000 zł 

- Kształtowanie obszaru o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców  wsi Pogonów poprzez 
wykonanie  chodników, i małej infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej 
 
- Poprawa nawierzchni  drogi powiatowej 
Niebrzegów- Parafianka- Baranów o numerze 
2500L w miejscowości Pogonów (wykonanie 
dokumentacji projektowej) 
 
- Zakup zagęszczarki 
 

60014 
UG 

 
 
 

60014 
UG 

 
 
 

60095 
SAMK 

713.898 zł 
 
 
 
 
 

3.000 zł 
 
 
 

6.000 zł 

315.852 zł 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0  

398.046 zł 
 
 
 
 
 

3.000 zł 
 
 
 

6.000 zł 

3 

Gospodarka mieszkaniowa  10.000 zł 0 zł 0 zł 10.000 zł 

- Zakup nieruchomości gruntowej w 
Baranowie na wykonywanie zadań 
publicznych 

70005 
UG 

10.000 zł 0  0  10.000 zł 

4 

Administracja publiczna 
 
- rozbudowa i termomodernizacja budynku  
Urzędu Gminy 
 
 

 
 

75023 
UG 

 
127.000 zł 

 
127.000 zł 

0 zł 
 
0 
 

80.000 zł 
 

80.000 zł 
 

 
207.000 zł 

 
207.000 zł 

 
 

5 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 
 
- budowa boksu garażowego 

 
75412 
UG 

17.000 zł 
 

17.000 zł 

 
 
0 

0 zł 
 
0 

17.000 zł 
 

17.000 zł 
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6 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
 
- urządzenie terenu rekreacyjnego w 
miejscowości Śniadówka – placu zabaw 
 
- urządzenie terenu rekreacyjnego w 
miejscowości Kozioł– placu zabaw 
 
- urządzenie terenu rekreacyjnego w 
miejscowości Pogonów-  placu zabaw 
 

 
 
 

90095 
UG 

 
90095 
UG 

 
90095 
UG 

150.311 zł 
 
 

52.695zł 
 
 

49.975 zł 
 
 
 

47.641 zł 
 
 

0 zł 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 

0 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
 
0 

150.311 zł 
 
 

52.695 zł 
 
 

49.975 zł 
 
 
 

47.641 zł 

7 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 159.000 zł 0 zł 0 159.000 zł 

- remont połączony z modernizacją świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Śniadówka 
 
- remont połączony z modernizacją świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Kozioł 
 

92109 
UG 

89.000 zł 
 
 

70.000 zł 

0 
 
 
0 

0 
 
 
0 

89.000 zł 
 
 

70.000 zł 

8 

Kultura fizyczna i sport 
- budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z 
trawy syntetycznej z urządzeniami 
towarzyszącymi w miejscowości Baranów 
 

 
92601 
UG 

864.925 zł 
 

864.925 zł 

0 
 
0 
 
 

0 

864.925 zł 
 

864.925 zł 
 
 

Razem: 3.549.172 zł 315.852 zł 80.000 zł 3.313.320 zł 
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Załącznik Nr  4 

do Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr  XLII/337/2014 

z dnia  30 września 2014 r. 
Wydatki  

na programy realizowane ze środków pochodzących   z budżetu Unii Europejskiej 
w roku 2014 

Lp. 
Nazwa i cel programu, projektu lub 

zadania 

Jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację programu 

Okres realizacji 
Wysokość wydatków w roku 

2014 

      

1. 

Program :POKL 
Projekt  systemowy pt.” Zacznij od nowa” 
Priorytet: VII. Promocja integracji 
społecznej 
Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji 

GOPS 
2008 
2014 

 
76.507,00 zł w tym: 

- 65.030,95 zł płatność ze środków europejskich 
- 3.442,81 dotacja celowa z budżetu krajowego 
- 8.033,24 zł wkład własny 

 

2. 

Program PROW 2007-2013 
Działanie 413 Wdrożenie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów 
Zadanie: Remont połączony z 
modernizacją świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Śniadówka 

Urząd Gminy 2014 

 
89.000,00 zł w tym: 

 
 - 47.000,00 środki z UE 
- 42.000,00 zł środki własne 

 

3. 

Program : PROW 2007-2013 
Działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” 
Zadanie: Kształtowanie obszaru o 
szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców wsi Pogonów 
poprzez wykonanie chodników i małej 
infrastruktury turystyczno –rekreacyjnej 
 

Urząd Gminy 2014 

398.046,00 zł w tym: 
 
- 238.843,00 zł środki z UE 
- 159.203,00 zł środki własne 
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4. 

Program PROW 2007-2013 
Działanie 413 Wdrożenie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów 
Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego 
w miejscowości Pogonów – placu zabaw 

Urząd Gminy 2014 

47.641,00 zł w tym: 
 

- 25.000,00 zł środki z UE 
- 22.641,00 zł środki własne 

5. 

Program PROW 2007-2013 
Działanie 413 Wdrożenie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów 
Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego 
w miejscowości Kozioł – placu zabaw 

Urząd Gminy 2014                 

49.975,00 zł w tym: 
 

- 25.000,00 zł środki z UE 
- 24.975,00 środki własne 

6. 

Program PROW 2007-2013 
Działanie 413 Wdrożenie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów 
Zadanie: Urządzenie terenu rekreacyjnego 
w miejscowości Śniadówka – placu zabaw 

Urząd Gminy 2014 

52.695,00 zł w tym: 
 

- 25.000,00 zł środki z UE 
- 27.695,00 środki własne 

7. 

Program RPO WL 2007-2013 
Działanie 8.2. Infrastruktura szkolna i 
sportowa 
Zadanie: Budowa boiska piłkarskiego o 
nawierzchni z trawy syntetycznej z 
urządzeniami towarzyszącymi w 
miejscowości Baranów” 

Urząd Gminy 
2013 
2014 

833.925,00 zł w tym: 
 

- 667.139,00 zł środki UE 
- 166.786,00 zł  środki własne 

8. 

Program :POKL 
Projekt  pt.” Profesjonalna e-Administracja” 
Priorytet: V. Dobre zarzadzanie 
Działanie: 5.2.Wzmacnianie potencjału 
administracji samorządowej 

Urząd Gminy 2014 

 
18.000,00 w tym: 

 
 - 18.000 zł środki UE 

9. 

Program PROW 2007-2013 
Działanie 413 Wdrożenie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów 
Zadanie: Remont połączony z 
modernizacją świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Kozioł 

Urząd Gminy 2014 

43.925,00 zł w tym: 
 

 - 25.000,00 środki z UE 
- 18.925,00 zł środki własne 
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10. 

Program PROW 2007-2013 
Działanie 321 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej 
Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Baranów 

Urząd Gminy 
2014 
2015 

656.838,00 w tym: 
 

- 400.510,00 środki z UE 
- 256.328,00 zł środki własne 

11. 

Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013 
Działanie 9.3. Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej –plany 
gospodarki niskoemisyjnej 
Zadanie: Opracowanie planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla gminy Baranów 

Urząd Gminy 
2014 
2015 

22.500,00 zł w tym: 
 

- 19.125,00 zł dotacja ze środków FS 
- 3.375,00 zł środki własne 

Razem 

2.289.052,00 w tym: 
- 1.555.647,95  zł  ze środków UE 
-        3.442,81  zł  ze środków z budżetu państwa 
-    729.961,24  zł  wkład własny 

 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   po zmianach w 2014 r. stanowią kwotę 

1.555.647,95 zł. 
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