
          

ZARZĄDZENIE NR  VII/112/2015 
Wójta Gminy Baranów 

z dnia 26 listopada  2015 r. 
 

 

 

 

w sprawie : zmiany projektu budżetu gminy na 2016 rok. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 ze zm.) 

oraz  art. 233 pkt. 1, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U.  z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje   : 

 

 

§  1 

 

Przyjąć  zmiany projektu  uchwały budżetowej  na rok 2016  wraz  z 

objaśnieniami.  

 

§  2 

   

Zmiany projektu uchwały budżetowej  na rok 2016 wraz objaśnieniami 

przedłożyć Radzie Gminy i  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem 

zaopiniowania. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania. 

 

  

 

 

 

 
 



Uzasadnienie do zmiany projektu  budżetu na 2016 rok 

Gmina Baranów ubiega się  o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa 

infrastruktura wodociągowej w Gminie Baranów” ze środków UE w ramach programu RPO 

WL 2014-2020  działanie 6.4. Gospodarka wodno- ściekowa. W terminie do  6.12.2015 r. 

wymagane są do złożenia dokumenty potwierdzające zapewnienie środków finansowych 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania. 

Na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2016 rok , Gmina Baranów nie posiadała 

wiedzy dotyczącej szczegółowych danych finansowych na podstawie których należy 

przygotować harmonogram rzeczowo-finansowy zadania i zaplanować powyższego zadania. 

W związku z powyższym  została przygotowana zmiana projektu budżetu na 2016 rok w 

zakresie: 

Zał. Nr 1 – Dochody budżetu (zwiększono dochody do kwoty – 11.347.913,00 w tym 

dochody majątkowe - 942.317,00) 

Zał. Nr 2 – Wydatki budżetu ( zwiększono wydatki do kwoty – 12.612.494,00 w ty wydatki 

majątkowe – 2.210.635,00) 

Zał. Nr 5 – zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa  stacji uzdatniania wody dla wodociągu 

zbiorowego Śniadówka” na „Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociągowej w 

Gminie Baranów” i zwiększono wydatki na to zadanie do kwoty – 216.000,00 zł  

Wysokość wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosić będzie – 1.810..635,00 zł 

Dodany został  zał. Nr 6 – zaplanowane zostało zadanie „Modernizacja i przebudowa 

infrastruktury wodociągowej w Gminie Baranów”, które realizowane będzie ze środków 

pochodzących z budżetu UE w ramach programu RPO WL 2014-2020 w latach 2016-2018 


