
UCHWAŁA NR XV/116/2016
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 11 maja 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 2016 r. 
poz.446), RadaGminy – u c h w a l a 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.

- Uchwałą nr XIV/114/2016 Rady Gminy Baranów  z dnia 14 marca 2016 r.

- Zarządzeniem nr VII/149/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2016 r.

- Zarządzeniem nr VII/157/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1.  § 1  otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 13 217 245,64 zł

z tego dochody bieżące w kwocie  12 390 928,64 zł

dochody  majątkowe w kwocie  826 317,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

1) dochody  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 48 155,00 zł”.

2. § 2  otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości  14 481 826,64 zł

z tego wydatki bieżące w kwocie  12 375 641,64 zł

wydatki majątkowe w kwocie  2 106 185,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki na realizację  zadań  określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych  47 155,00 zł”.

3. § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„Źródłami pokrycia deficytu są  przychody pochodzące z:

1) kredytów i pożyczek  - 400.000,00 zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych – 620.581,00 zł

3) wolne środki – 244.000,00 zł”.

4. § 4 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przychody i rozchody budżetu  sklasyfikowane  według  paragrafów  określających źródło przychodu 
oraz rodzaj rozchodu , zestawione zostały  zgodnie z załącznikiem nr  3”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie  - 48.632 zł”.

6. § 7 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się:
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1) Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
zgodnie z załącznikiem nr 5”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 1.400.000 
zł”.

§ 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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zmniejszenia zwiększenia

1 2 3 4 5 6 7

Rolnictwo i łowiectwo 278 000 zł 142 200 zł 0 zł 135 800 zł

* Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości 

Baranów ul. Wschodniej

01010                        

UG
62 000 zł 0 zł 0 zł 62 000 zł

* Modernizacja i przebudowa infrastruktury 

wodociągowej w Gminie Baranów

01010                        

UG
216 000 zł 142 200 zł 0 zł 73 800 zł

Transport i łączność 1 532 635 zł 153 000 zł 33 500 zł 1 413 135 zł

*Przebudowa dróg gminnych o nr 112815L, 107424L i 

107423L w miejscowości Śniadówka

60016                        

UG
1 532 635 zł 153 000 zł 0 zł 1 379 635 zł

* Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowa w miejscowości 

Baranów (dokumentacja projektowa)

60016                        

UG
0 zł 0 zł 2 000 zł 2 000 zł

* Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości 

Baranów

60016                        

UG
0 zł 0 zł 24 500 zł 24 500 zł

* Przebudowa drogi gminnej ul. Rynek w miejscowości 

Baranów(dokumentacja projektowa)

60016                        

UG
0 zł 0 zł 1 900 zł 1 900 zł

* Przebudowa drogi gminnej ul .Szkolna i Cmentarna 

(dokumentacja projektowa)

60016                        

UG
0 zł 0 zł 5 100 zł 5 100 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48 050 zł 0 zł 109 200 zł 157 250 zł

* Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości 

Baranów

90095                        

UG
48 050 zł 0 zł 0 zł 48 050 zł

* Budowa oświetlenia drogowego ul.Czołnowska  w 

miejscowości Baranów

90015                        

UG
0 zł 0 zł 90 000 zł 90 000 zł

* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości 

Baranów ul. Stawowa (dokumentacja projektowa)

90015                        

UG
0 zł 0 zł 2 500 zł 2 500 zł

* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości 

Baranów ul. Polna (dokumentacja projektowa )

90015                        

UG
0 zł 0 zł 4 500 zł 4 500 zł

* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości 

Baranów ul. Szkolna i Cmentarna (dokumentacja 

projektowa)

90015                        

UG
0 zł 0 zł 3 700 zł 3 700 zł

* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości 

Baranów ul. Rynek (dokumentacja projektowa)

90015                        

UG
0 zł 0 zł 2 500 zł 2 500 zł

* Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości 

Baranów ul. Tartaczna (dokumentacja projektowa)

90015                        

UG
0 zł 0 zł 6 000 zł 6 000 zł

1 858 685 zł 295 200 zł 142 700 zł 1 706 185 złRazem

Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2016

Załącznik nr 4                                                                 

do Uchwały Rady Gminy Baranów                                                    

nr XV/116/2016                                                           

z dnia 11 maja 2016r.

1

2

3

Lp. Nazwa zadania
Klasyfikacja 

budżetowa

Wysokość 

wydatków - 

plan roku 

Zmiany Plan po 

zmianach 

2016
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Załącznik Nr  5 

do Uchwały Rady Gminy Baranów  

nr  XV/116/2016 

z dnia  11 maja 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 

 

83.800,00 w tym: 

 
 - 59.500,00 zł środki z UE 

-  24.300,00 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 

131.850,00 w tym: 
- 96.092,50  zł  ze środków UE 

-  35.757,50 zł  wkład własny 

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   w 2016 r. stanowią kwotę  96 092,50 zł. 
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