
UCHWAŁA NR XXVI/234/2013
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 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/, Rada Gminy – u c h w a l a co następuje: 

§ 1. W budżecie gminy na rok 2013 przyjętym Uchwałą Nr XXIII/202/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 
28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienionym 

Uchwałą Nr XXIV/208/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 22 marca 2013 r. 

Uchwałą Nr XXV/228/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

Zarządzeniem Nr VI/494/2013 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 14 157 778,86 zł 

z tego wydatki bieżące w kwocie 10 822 661,86 zł

wydatki majątkowe w kwocie 3 335 117,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych gminie ustawami 1 508 682,86 zł”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 15 198 434,86 zł 

z tego wydatki bieżące w kwocie 10 359 648,86 zł

wydatki majątkowe w kwocie 4 838 786,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

2) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych gminie ustawami 1 508 682,86 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. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Jan Franciszek Nowak
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Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
 Baranów nr  XXVI/234/2013  

z dnia  07 czerwca 2013 r. 
 

Plan inwestycji gminnych w  roku 2013 
 

L
p. Nazwa zadania Klasyfikacja 

budżetowa 

Wysokość 
wydatków – 

plan roku 2013 

Zmiany Plan po 
zmianach 

2013 r. 
zmniejszen

ia zwiększenia 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Transport i ł ączność  1.236.773 zł 1.698 zł 0 1.235.075 zł 
Poprawa układu komunikacyjnego w 
gminie Baranów poprzez wykonanie 
przebudowy drogi gminnej o numerze 
112815L  

60016 
UG 

848.900 zł 
 

1.698 zł 
 

0 
 

847.202 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 

366.873 zł 0 0 366.873 zł 

 

- Kształtowanie obszaru o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców wsi Pogonów poprzez 
wykonanie chodników i małej 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 
– wykonanie dokumentacji 

60014 
UG 

21.000 zł 0 0 21.000 zł 

2. 

Turystyka  18.641 zł 0 0 18.641 zł 
Utworzenie pętli rowerowych na 
obszarze od Kazimierskiego do 
Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego 
jako zintegrowanego, innowacyjnego i 
sieciowego produktu turystycznego 
 

 
63003 
UG 

18.641 zł 0 0 18.641 zł 

 Administracja publiczna  0 0 15.000 zł 15.000 zł 

3. 
 
Wykonanie monitoringu przed 
budynkiem Urzędu Gminy 

75095 
UG 

0 0 15.000 zł 15.000 zł 

 
 
 
 
 

4. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

 1.695.658 zł 0 0 1.695.658 zł 

 
-budowa boksu garażowego dla  OSP w 
Czołnie 

75412 
UG 

15.000 zł 0 0 15.000 zł 

 

- zabezpieczenie przeciwpożarowe 
terenów Gmin Baranów i Kurów 
poprzez zakup samochodów 
pożarniczych dla jednostek OSP 
znajdujących się w KSR-G 
 

75412 
UG 

1.680.658 zł 0 0 1.680.658,00 

5. 

Oświata i wychowanie  30.000 zł 0 0 30.000 zł 

- Termomodernizacja  budynku Szkoły 
Podstawowej w Baranowie 

80101* 
UG  

30.000 zł 0 0 30.000 zł 

6. 
 
 
 
 

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 0 67.000 zł 0 0 67.000 zł 

Budowa placu zabaw w miejscowości 
Pogonów w gminie Baranów- 
dokumentacja 

90095 
UG 

4.000 zł 0 0 4.000 zł 
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Budowa placu zabaw w miejscowości 
Kozioł w gminie Baranów 
dokumentacja 

90095 
UG 

4.000 zł 0 0 

 
4.000 zł 

 
 

 
 

 Budowa placu zabaw w miejscowości 
Śniadówka w gminie Baranów-
dokumentacja 

90095 
UG 

4.000 zł 0 0 4.000 zł 

 
 
 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Baranów 

90001 
UG 

55.000 zł  0 55.000 zł 

7. 

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

 59.573 zł 0 0 59.573 zł 

Remont połączony z modernizacją 
świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Łukawka 

92109 
UG 

46.287 zł 0 0 46.287 zł 

Remont połączony z modernizacją 
świetlicy wiejskiej w Śniadówce 

92109 
UG 

13.286 zł 0 0 13.286 zł 

8. 

Kultura fizyczna  1.684.401 zł 0 0 1.684.401 zł 
-budowa boiska piłkarskiego z 
nawierzchni  z trawy syntetycznej z 
urządzeniami towarzyszącymi  w 
miejscowości Baranów 

92601 
UG 

1.684.401 zł 0 0 1.684.401 zł 

Razem: 4.792.046,00 zł 1.698 zł 15.000 zł 4.805.348 zł 
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Załącznik Nr  4 
do Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr  XXVI/234/2013 
z dnia  07 czerwca 2013 r. 

Wydatki  
na programy realizowane ze środków pochodzących   z budżetu Unii Europejskiej 

w roku 2013 

Lp. 
Nazwa i cel programu, projektu lub 

zadania 

Jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację programu 

Okres realizacji 
Wysokość wydatków w roku 

2013 

      

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 

 
90.594,00 zł w tym: 

- 77.004,90 zł płatność ze środków europejskich 
- 4.076,73 dotacja celowa z budżetu krajowego 
- 9.512,37 zł wkład własny 

 

2. 

Program : POKL 
Program systemowy pt. ”Indywidualizacja 
procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas I-III w Szkole Podstawowej w 
Baranowie” 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach. 
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej  
jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty 
 

Urząd Gminy 
2012 
2013 

 
 
 

21.600,00 zł w tym: 
- 18.360,00 zł  środki u UE 
- 3.240,00 zł dotacja celowa z budżetu krajowego 
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3. 

Program : PROW 2007-2013 
Działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” 
Zadanie: Kształtowanie obszaru o 
szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców poprzez odnowienie 
chodników, wykonanie oświetlenia rynku i 
wykonanie parkingu-placu z miejscami 
postojowymi 

Urząd Gminy 2013 

 
345.000,00 zł w tym: 

 
- 240.000,00 zł  środki z UE 
- 105.000,00 zł środki własne 

 
 

4 

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

Urząd Gminy 2013 

 
44.837,00 zł w tym: 

 
      - 25.000,00 środki z UE 
     - 19.837,00 zł środki własne 

 

5. 

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 

 
1.539.401,00 w tym: 

 
- 1.128.968,00 zł  środki z UE 
- 410.433,00 zł środki własne 

6. 

Program RPO WL 2007-2013 
Działanie 6.1: Ochrona i kształtowanie 
środowiska 
Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne 
Zadanie: Zabezpieczenie przeciwpożarowe 
i przeciwpowodziowe terenów Gmin 
Baranów i Kurów poprzez zakup 
samochodów pożarowych dla jednostek 
OSP znajdujących się w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 

Urząd  Gminy 2013 

 
1.680.658,00 zł w tym: 

 
- 1.428.559,00 zł środki z UE 
- 252.099,00 zł środki własne 
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7. 

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 
2011 
2013 

 
18.641,00 zł w tym: 

 
- 13.048,00 środki z UE 
-   5.593,00 zł środki wlasne 
 

8. 

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 
(wykonanie dokumentacji) 

Urząd Gminy 2013 

21.000,00 zł w tym: 
 
- 12.805,00 zł środki z UE 
- 8.195,00 zł środki własne 

9. 

Program PROW 2007-2013 
Działanie 413 Wdrożenie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów 
Zadanie: Budowa placu zabaw w 
miejscowości Pogonów w gminie Baranów 

Urząd Gminy 2013 

4.000,00 zł w tym: 
 

- 2.439,00 zł środki z UE 
- 1.561,00 środki własne 

10. 

Program PROW 2007-2013 
Działanie 413 Wdrożenie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów 
Zadanie: Budowa placu zabaw w 
miejscowości Kozioł w gminie Baranów 

Urząd Gminy 2013 

4.000,00 zł w tym: 
 

- 2.439,00 zł środki z UE 
- 1.561,00 środki własne 

11. 

Program PROW 2007-2013 
Działanie 413 Wdrożenie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów 
Zadanie: Budowa placu zabaw w 
miejscowości Śniadówka w gminie 
Baranów 

Urząd Gminy 2013 

4.000,00 zł w tym: 
 

- 2.439,00 zł środki z UE 
- 1.561,00 środki własne 
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Program : PROW 2007-2013 
Działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” 
Zadanie: Remont i modernizacja świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Czołna połączony 
z doposażeniem w gminie Baranów 

Urząd Gminy 2013 

2.250,00 zł w tym: 
 
- 1.372,00 zł środki z UE 
- 878,00 środki własne 

14. 

Program : PROW 2007-2013 
Działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” 
Zadanie: Remont i modernizacja świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Kozioł połączony 
z doposażeniem w gminie Baranów 

Urząd Gminy 2013 

2.250,00 zł w tym: 
 
- 1.372,00 zł środki z UE 
- 878,00 środki własne 

15. 

Program : PROW 2007-2013 
Działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” 
Zadanie: Remont i modernizacja świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Huta połączony z 
doposażeniem w gminie Baranów 

Urząd Gminy 2013 

2.250,00 zł w tym: 
 
- 1.372,00 zł środki z UE 
- 878,00 środki własne 

16. 

Program : PROW 2007-2013 
Działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” 
Zadanie: Remont i modernizacja świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Zagóżdź 
połączony z doposażeniem w gminie 
Baranów 

Urząd Gminy 2013 

2.250,00 zł w tym: 
 
- 1.372,00 zł środki z UE 
- 878,00 środki własne 

Razem 

3.782.731,00 w tym: 
- 2.956.549,90 zł ze środków UE 
- 7.316,73 zł ze środków z budżetu państwa 
- 818.864,37 zł wkład własny 

 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   w 2013 r po zmianach stanowią kwotę 

2.956.549,90 zł 
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