
UCHWAŁA NR XIV/114/2016
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. 
poz.1515  ze zm.), RadaGminy – uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie gminy  na rok  2016 przyjętym Uchwałą Nr XII/99/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 23 
grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  2016 rok zmienionych:

- Uchwałą nr XIII/112/2016 Rady Gminy Baranów  z dnia 29 lutego 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1.  § 1  otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości  11 437 055,50 zł

z tego dochody bieżące w kwocie  10 458 146,00 zł

dochody  majątkowe w kwocie  978 909,50 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2  otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości  12 701 636,50 zł

z tego wydatki bieżące w kwocie  10 442 951,50 zł

wydatki majątkowe w kwocie  2 258 685,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

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”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie  - 60.492,50 zł”.

§ 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  XIV/114/2016 

z dnia 14 marca 2016 r. 

 

 

 

 

Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2016 

 

 

 

Lp. Nazwa zadania 
Klasyfikacja 

budżetowa 

Wysokość 

wydatków – 

plan roku 

2016 

Zmiany 
Plan po 

zmianach 

2016 

zmniejszenia zwiększenia 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Rolnictwo i łowiectwo  278.000 zł   278.000 zł 

- Modernizacja sieci kanalizacyjnej w 

miejscowości Baranów ul. Wschodniej 

 

- Modernizacja i przebudowa infrastruktury 

wodociągowej w Gminie Baranów 

01010 

UG 

 

 

01010 

UG 

 

62.000 zł 

 

 

216.000 zł 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

62.000 zł 

 

 

216.000 zł 

2. 

Transport i łączność  1.532.635 zł   1.532.635 zł 

-Przebudowa dróg gminnych o nr 112815L, 

107424L i 107423L w miejscowości Śniadówka 
60016 

UG 

1.532.635 zł 

 

 

0 

 

0 

 

1532.635 zł 

      

3. 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

- Rewitalizacja zbiornika wodnego w 

miejscowości Baranów 

 

90095 

UG 
0 

 

 

0 

48.050,00 

 

48.050,00 

48.050,00 zł 

 

48.050,00 zł 

Razem 1.810.635 zł 0 48.050,00 1.858.685 zł 
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Załącznik Nr 4 

do Uchwały Rady Gminy Baranów  

nr  XIV/114/2016 

z dnia 14 marca 2016  r. 
 

 

 

Wydatki  

na programy realizowane ze środków pochodzących   z budżetu Unii Europejskiej 

w roku 2016 

 

 

Lp. 
Nazwa i cel programu, projektu lub 

zadania 

Jednostka 

organizacyjna 

odpowiedzialna za 

realizację 

programu 

Okres realizacji 

Wysokość wydatków w roku 

2016 

      

1. 

Program :RPO WL 2014-2020 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-

ściekowa 

Zadanie: Modernizacja i przebudowa 

infrastruktury wodociągowej w Gminie 

Baranów 

Urząd Gminy 2016-2018 

 

216.000,00 w tym: 

 
 - 183.600,00 zł środki z UE 

-    32.400,00 zł środki własne 

2. 

Program RPO WL 2014-2020 

Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i 

naturalne 

Zadanie: Rewitalizacja zbiornika wodnego 

w miejscowości Baranów 

Urząd Gminy 2016-2018 

 

48.050,00 w tym: 

 

- 36.592,50 zł środki z UE 

- 11.457,50 zł środki własne 

 

 

Razem 

264.050,00 w tym: 
- 220.192,50  zł  ze środków UE 

-    43.857,50 zł  wkład własny 

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 r. stanowią kwotę  220.192,50 zł. 
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