
UCHWAŁA NR VII/55/2015
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 9 czerwca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 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.), RadaGminy – uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2015 przyjętym Uchwałą Nr III/15/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 
16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienionym:

- Zarządzeniem Nr VII/16/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 stycznia 2015 r.

- Uchwałą nr IV/27/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lutego 2015 r.

- Zarządzeniem Nr VII/26/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 marca 2015 r.

- Uchwałą nr V/41/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 19 marca 2015 r.

- Zarządzeniem Nr VII/36/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 marca 2015 r.

- Zarządzeniem Nr VII/48/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2015 r.

- Zarządzeniem Nr VII/52/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 05 maja 2015 r.

- Zarządzeniem Nr VII/54/2015 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 maja 2015 r`

wprowadza się następujące zmiany:

1.  § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 11 960 613,59 zł

z tego dochody bieżące w kwocie  10 405 671,59 zł

dochody majątkowe w kwocie  1 554 942,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości  12 527 900,59 zł

z tego wydatki bieżące w kwocie  10 444 912,59 zł

wydatki majątkowe w kwocie  2 082 988,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 567 287,00 zł.

Źródłami pokrycia deficytu gminy są przychody pochodzące z:

- kredytów i pożyczek  - 250.000,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych  - 253.287,00 zł

- wolne środki  - 64.000,00 zł”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4. 1. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie: 1 136 900,00 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 3”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:
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1) ogólną w kwocie - 28 670,00 zł”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy” określa załącznik nr 4,”.

7. § 7 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
zgodnie z załącznikiem nr 6”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Jan Franciszek Nowak
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            Załącznik nr  4 

do Uchwały Rady Gminy Baranów  

                                                                                                         Nr VII/55/2015  

 z dnia  9 czerwca 2015 r. 

 

 

 

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy 

 

Dział Rozdział Treść 

Kwota dotacji 

/ w zł/ 
Zmiany 

dotacji 

Kwota dotacji  

po zmianach 

/ w zł/ 
podmiotowej celowej podmiotowej celowej podmiotowej celowej 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Jednostki  sektora finansów publicznych 

 
429.000,00 zł 

 

4.768,00 zł 

 

 

0 

 
20.000,00 zł 429.000,00 zł 24.768,00 zł 

600 60014 

Dotacja dla Powiatu na zadanie -

opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi 

powiatowej nr 2500L 

 

0 0  20.000,00 zł  20.000,00 zł 

630 63003 

Dotacja dla Gminy Żyrzyn –  

lidera projektu pn. „Turystyczny 

Szlak Ornitologiczny” 

 

- 4.768,00 zł - 0 - 4.768,00 zł 

 

851 

 

85154 

Dotacja dla Gminnego Centrum 

Kultury 

24.000,00 zł 

 

 

- - - 24.000,00 zł - 

921 92109 
Dotacja dla Gminnego Centrum 

Kultury 

280.000,00 zł 

 

 

- - - 280.000,00 zł - 

921 92116 Dotacja dla Gminnej Biblioteki 125.000,00 zł - - - 125.000,00 zł 
- 

 

Ogółem 429.000,00 zł 4.768,00 zł 0 

 

20.000,00 zł 

 

429.000,00 zł 24.768,00 zł 
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Załącznik nr  5 

do Uchwały Rady Gminy Baranów 

nr  VII/55/2015 

z dnia 9 czerwca  2015 r. 

 

Plan inwestycji gminnych realizowanych w  roku 2015 

 
 

L

p. 
Nazwa zadania 

Klasyfik

acja 

budżeto

wa 

Wysokość 

wydatków – 

plan roku 2015 

Zmiany 
Plan po 

zmianach 

2015 r. 
zmniejszenia zwiększenia 

1 2 3 4 5 6 7 

 Rolnictwo i łowiectwo  834.103 zł 0 35.000 zł 869.103 zł 

1. 

-Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Baranowie 

01010 

UG 
824.103 zł 0  30.000  854.103 zł 

- Modernizacja sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej na ul. Wschodniej w 

miejscowości  Baranów* 

 

- Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Baranów – 

wykonanie dokumentacji projektowej 

01010 

UG 

 

 

01010 

UG 

10.000 zł 

 

 

0 

0 

 

 

0  

 

0 

 

 

5.000 zł  

 

10.000 zł 

 

 

5.000 zł 

2. 

Transport i łączność  871.366 zł 0 zł 0 zł  871.366 zł 

-Przebudowa ciągu dróg gminnych łączący z   

drogą powiatowe o numerze 1518L 
60016 

UG 
858.066 zł 0 0 858.066 zł 

-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych we wsi Czołna 
60016 

UG 
13.300 zł 0 0  13.300 zł 

3. 

Gospodarka mieszkaniowa  7.369 zł 0 zł 0 zł 7.369 zł 

- Zakup wiaty przystankowej we wsi 

Karczunek 
70005 

UG 
7.369 zł 0  0  7.369 zł 

4. 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

92109 

UG 

355.450 zł 54.300 zł 0 zł 301.150 zł 

- modernizacja świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Wola Czołnowska 16.913 zł 0 0 16.913 zł 

- modernizacja świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Huta 9.091 zł 0 0 9.091 zł 

- remont połączony z modernizacją i 

wyposażeniem  świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Śniadówka – prezentacji i 

promocji produktów lokalnych 

 

297.494 zł 54.300 zł 0 243.194 zł 

- modernizacja świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Pogonów 14.406 zł 0 0 14.406 zł 

- modernizacja świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Dębczyna 8.033 zł 0 0 8.033 zł 

- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Niwa (kontynuacja) 

 

9.513 zł 0 0 9.513 zł 

5. 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

- zakup kosiarki 

 

90095 

SAMK 

0 zł 

 

0 

0 zł 

 

0 

14.000 zł 

 

14.000 zł 

14.000 zł 

 

14.000 zł 

Razem: 2.068.288 zł 54.300 zł 49.000 zł 2.062.988 zł 

* Zmiana nazwy zadania 
Id: D6BDF4DE-E930-44C8-88E0-D50A36DB1BC0. Podpisany Strona 1



 

Załącznik Nr  6 

do Uchwały Rady Gminy Baranów  

nr  VII/55/2015 

z dnia  9 czerwca 2015 r. 

Wydatki  

na programy realizowane ze środków pochodzących   z budżetu Unii Europejskiej 

w roku 2015 

Lp. 
Nazwa i cel programu, projektu lub 

zadania 

Jednostka 

organizacyjna 

odpowiedzialna za 

realizację programu 

Okres realizacji 

Wysokość wydatków w roku 

2015 

      

1. 

Program :POKL 

Projekt  pt.” Profesjonalna e-Administracja” 

Priorytet: V. Dobre zarzadzanie 

Działanie: 5.2.Wzmacnianie potencjału 

administracji samorządowej 

Urząd Gminy 2015 

 

7.200,00 w tym: 

 
 - 7.200 zł środki UE 

 

 

2. 

Program :POKL 

Projekt  systemowy pt.” Zacznij od nowa” 

Priorytet: VII. Promocja integracji 

społecznej 

Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji 

 

 

GOPS 

 

 

2015 

 

1.544,00 w tym : 
- 1.466,00 środki z UE 

- 78,00 dotacja celowa z budżetu krajowego 

3. 

Program PROW 2007-2013 

Działanie 321 Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej 

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Baranów 

Urząd Gminy 
2014 

2015 

814.103,00 w tym: 
 

- 496.403,00 środki z UE 

- 317.700,00 zł środki własne 

4 

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 2015 

63.500,00 zł w tym: 

 
- 53.975,00 zł dotacja ze środków FS 

- 9.525,00 zł środki własne 

Id: D6BDF4DE-E930-44C8-88E0-D50A36DB1BC0. Podpisany Strona 1



5. 

Program PROW 2007-2013 

Działanie 413 Wdrożenie lokalnych 

strategii rozwoju dla małych projektów 

Zadanie: Remont połączony z 

modernizacją i wyposażeniem świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Śniadówka- 

prezentacji i promocji produktów lokalnych 

Urząd Gminy 2015 

219.700,00 zł: 

 
- 105.500,00 zł  środki z UE 

- 114.200,00 zł  środki własne 

Razem 

1.106.047,00 w tym: 
- 664.544,00  zł  ze środków UE 

- 78,00 dotacja celowa z budżetu krajowego 

- 441.425,00 zł  wkład własny 

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r. po zmianach  stanowią kwotę  

664.544,00 zł. 

Id: D6BDF4DE-E930-44C8-88E0-D50A36DB1BC0. Podpisany Strona 2




