
UCHWAŁA NR XIV/124/2012
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142 
poz.1591ze zm./, Rada Gminy – u c h w a l a co następuje : 

§ 1. 

I. Zmniejsza się dochody budżetowe: 

Dochody majątkowe: 

1. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE: 

W dziale 600 rozdział 60016 § 6207 o kwotę - 240.000,00 zł 

Razem zmniejszenia dochodów budżetowych - 240.000,00 zł(zał.1) 

§ 2. 

II. Zwiększa się dochody budżetowe: 

Dochody majątkowe: 

1. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE: 

W dziale 926 rozdział 92601 § 6207 o kwotę - 1.220.272,00 zł 

Razem zwiększenia dochodów budżetowych - 1.220.272,00 zł 

§ 3. 

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe: 

Wydatki majątkowe: 

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 

a) inwestycje: 

W dziale 600 rozdział 60016 o kwotę - 408.873,00 zł 

Razem zmniejszenia wydatków budżetowych - 408.873,00 zł(zał.2) 

§ 4. 

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe: 

Wydatki majątkowe: 

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 

a) inwestycje: 

W dziale 926 rozdział 92601 o kwotę - 1.622.000,00 zł 

Razem zwiększenia wydatków budżetowych - 1.622.000,00 zł(zał.2) 

§ 5. 

V. Zwiększa się przychody budżetowe: 

§ 955. o kwotę - 232.855,00 zł 

Razem zwiększenia przychodów budżetowych - 232.855,00 zł(zał.3) 
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§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baranów nrXII/102 z dnia 28 grudnia 
2011 r. „Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2012”, który po zmianach określa załącznik nr 4 do 
niniejszej uchwały. 

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr XII/102/2011 z dnia 28 
grudnia 2011 r. „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 
2012”, który po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 8. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1, 2 ,3,4 wynoszą ; 

Dochody - 12.537.909,24 zł 
Wydatki - 13.568.368,24 zł 

§ 9. Przychody i rozchody budżetu gminy wynoszą: 

Przychody – 1.232.855,00 zł 
Rozchody – 202.396,00 zł 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11. 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  XIV/124/2012 z dnia  29 lutego 2012r. 

 

Plan inwestycji gminnych w  roku 2012 
 

L
p. Nazwa zadania Klasyfikacja 

budżetowa 

Wysokość 
wydatków – 
plan roku 

2012 

Zmiany Plan po 
zmianach 

2012 r. 
zmniejszenia zwiększenia 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Transport i ł ączność  1.169.073 zł 408.873 zl 0 760.200 zł 
-Poprawa układu komunikacyjnego w 
gminie Baranów poprzez wykonanie 
przebudowy drogi gminnej o numerze 
2511L łączącej drogi powiatowe o 
numerach 2514L i 2515L 

60016 
UG 

755.200 zł 
 

0 
 

0 
 

755.200 zł 
 

-Kształtowanie obszaru o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców poprzez odnowienie 
chodników, wykonanie oświetlenia 
rynku i wykonanie parkingu-placu z 
miejscami postojowymi 

60016 
UG 

408.873 zł 408.873 zł 0 0 

 - zakup pługu do odśnieżania 
60095 
UG 

5.000 zł 0 0 5.000 zł 

2. 

Turystyka  77.891 zł 0 0 77.891 zł 
Utworzenie pętli rowerowych na 
obszarze od Kazimierskiego do 
Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego 
jako zintegrowanego, innowacyjnego i 
sieciowego produktu turystycznego 
 

 
63095 
UG 

 
77.891 zł 

0 0  
77.891 zł 

3. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

 10.000 zł 0 0 10.000 zł 

-budowa boksu garażowego dla  OSP w 
Czołnie 

75412 
UG 

10.000 zł 0 0 10.000 zł 

4. 

Oświata i wychowanie  50.000 zł 0 0 50.000 zł 

- modernizacja budynku szkoły-
wymiana stolarki okiennej 

80101 
Zespół 

Szkolno 
Przedszkolny 

50.000 zł 0 0 50.000 zł 

5. 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

 613.100 zł 0 0 613.100 zł 

- modernizacja oczyszczalni ścieków 
wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej 

90001 
UG 

35.000 zł 0 0 35.000 zł 

-zakup wozu ascenizacyjnego na 
potrzeby gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Baranów 

90001 
UG 

578.100 zł 0 0 578.100 zł 

6. 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 20.000 zł 0 0 20.000 zł 

- budowa świetlicy wiejskiej w Niwie 
(kontynuacja inwestycji  rozpoczętej) 

92109 
UG 

10.000 zł 0 0 10.000 zł 

- budowa świetlicy wiejskiej w 
Łukawce (kontynuacja inwestycji  
rozpoczętej 

92109 
UG 

10.000 zł 0 0 10.000 zł 

7. 

Kultura fizyczna  0 0 1.622.000 zł 1.622.000 zł 
-budowa boiska piłkarskiego z 
nawierzchni  z trawy syntetycznej z 
urządzeniami towarzyszącymi  w 
miejscowości Baranów 

92601 
UG 

0 0 1.622.000 zł 1.622.000 zł 

Razem: 1.940.064 zł 408.873 zł 1.622.000 zł 3.153.191zł 
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Załącznik Nr  5 
do Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr  XIV/124/2012 
z dnia  29 lutego 2012 r. 

 
Wydatki  

na programy realizowane ze środków pochodzących   z budżetu Unii Europejskiej 
w roku 2012 

Lp. 
Nazwa i cel programu, projektu lub 

zadania 

Jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację programu 

Okres realizacji 
Wysokość wydatków w latach 

2012 

      

1. 

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

GOPS 
2008 
2013 

116.512,00 zł w tym: 
- 99.035,20 zł płatność ze środków europejskich 
- 5.243,04 zł dotacja celowa z budżetu krajowego 
- 12.233,76 zł wkład własny 

 

2. 

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 2012 

1.622.000,00 zł w tym: 
 
- 1.220.272,00 zł  środki z UE 
- 401.728,00 zł środki własne 
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3. 

 
Program RPO WL 2007-2013 
Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i 
turystyki 
Zadanie: Utworzenie pętli rowerowych na 
obszarze od Kazimierskiego do 
Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego 
jako zintegrowanego, innowacyjnego i 
sieciowego produktu turystycznego 
 
 

Urząd Gminy 2012 

 
 

77.891,00 zł w tym: 
 

      - 54.523,00 środki z UE 
     - 23.368,00 zł środki własne 

 
 
 
 
 

4. 

Program PROW 2007-2013 
Działanie 321 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej 
Zadanie: Zakup wozu ascenizacyjnego na 
potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w 
gminie Baranów 
 

Urząd Gminy 2012 

578.100,00 w tym: 
 

- 352.500,00 zł  środki z UE 
- 225.600,00 zł środki własne 

Razem 

 
2.394.503,00 w tym: 

- 1.726.330,20 zł ze środków UE 
- 5.243,04 zł ze środków z budżetu państwa 
- 662.929,76 zł wkład własny 
 

 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   w 2012 r. po zmianach stanowią kwotę 

1.726.330,20 zł 
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