
UCHWAŁA NR XVII/134/2016
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 22 lipca 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 – 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.

- 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.

- Uchwałą nr XV/116/2016 Rady Gminy Baranów  z dnia 11 maja 2016 r.

- Zarządzeniem nr VII/161/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 maja 2016 r.

- Uchwałą nr XVI/124/2016 Rady Gminy Baranów  z dnia 9 czerwca 2016 r.

- Zarządzeniem nr VII/178/2016 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1.  § 1  otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 13 549 934,25 zł

z tego dochody bieżące w kwocie  12 723 617,25 zł

dochody  majątkowe w kwocie  826 317,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2  otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości  14 814 515,25 zł

z tego wydatki bieżące w kwocie  12 693 100,25 zł

wydatki majątkowe w kwocie  2 121 415,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Jan Franciszek Nowak

Id: 9AB87199-6D5A-4BDE-8D2C-879825773BDF. Podpisany Strona 1



=DáąF]QLN�QU���GR

8FKZDá\�5DG\��*PLQ\�%DUDQyZ*PLQD�%DUDQyZ
QU��;9,,���������

]�GQLD����OLSFD������U�

3ODQ�GRFKRGyZ�EXGĪHWX�JPLQ\������U�

3ODQ�SU]HG�]PLDQDPL =PQLHMV]HQLH =ZLĊNV]HQLH 3ODQ�SR�]PLDQDFK

'RFKRG\�UD]HP ������������� ���� ���������� �������������
'RFKRG\�ELHĪąFH ������������� ���� ���������� �������������
'RFKRG\�ZáDVQH ������������ ���� ���������� ������������

']LDá���� 5yĪQH�UR]OLF]HQLD ������������ ���� ���������� ������������
5R]G]������ 5yĪQH�UR]OLF]HQLD�ILQDQVRZH ���������� ���� ���������� ����������

������ :Sá\Z\�]�UyĪQ\FK�GRFKRGyZ ��������� ���� ���������� ����������

'(/),1�V�F��WHO������������� �

Id: 9AB87199-6D5A-4BDE-8D2C-879825773BDF. Podpisany Strona 1



=DáąF]QLN�QU�����GR

8FKZDá\�5DG\�*PLQ\�%DUDQyZ*PLQD�%DUDQyZ
QU��;9,,���������

]�GQLD����OLSFD������U�

3ODQ�Z\GDNyZ�EXGĪHWX�JPLQ\�QD������URN

3ODQ�SU]HG�]PLDQDPL =PQLHMV]HQLH =ZLĊNV]HQLH 3ODQ�SR�]PLDQDFK

:\GDWNL�UD]HP ������������� ���� ���������� �������������
:\GDWNL�ELHĪąFH ������������� ���� ���������� �������������

Z\GDWNL�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�VWDWXWRZ\FK ������������ ���� ���������� ������������

:\GDWNL�QD�]DGDQLD�ZáDVQH ������������� ���� ���������� �������������
:\GDWNL�ELHĪąFH ������������ ���� ���������� ������������

Z\GDWNL�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�VWDWXWRZ\FK ������������ ���� ���������� ������������

']LDá���� .XOWXUD�IL]\F]QD ���� ���� ���������� ����������
:\GDWNL�ELHĪąFH ���� ���� ���������� ����������

Z\GDWNL�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�VWDWXWRZ\FK ���� ���� ���������� ����������

5R]G]������ 2ELHNW\�VSRUWRZH ���� ���� ���������� ����������
:\GDWNL�ELHĪąFH ���� ���� ���������� ����������

Z\GDWNL�QD�UHDOL]DFMĊ�]DGDĔ�VWDWXWRZ\FK ���� ���� ���������� ����������

'(/),1�V�F��WHO������������� �

Id: 9AB87199-6D5A-4BDE-8D2C-879825773BDF. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Podjęcie przedmiotowej uchwały determinowane jest wydanym przez Sąd Apelacyjny w Lublinie w

dniu 31 maja 2016 roku /doręczonym stronie - Gminie Baranów w dniu 19 lipca 2016 roku/ wyrokiem,

sygn. akt. I ACa 904/15, na mocy którego zasądzono od Gminy Baranów na rzecz Syndyka masy upadłości

POLCOURT Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej kwotę 149 046,15 zł z ustawowymi odsetkami od

dnia 28 maja 2013 roku do dnia zapłaty, kwotę 11 070,00 zł tytułem kosztów procesu oraz kwotę 10 153,00

zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Spór prawny pomiędzy Gminą Baranów a Syndykiem masy upadłości POLCOURT Spółki Akcyjnej w

upadłości likwidacyjnej rozpoczął się w 2013 roku, kiedy Syndyk wystąpił do Gminy Baranów - jako

Zamawiającego o zwrot wpłaconego w pieniądzu w 2012 roku zabezpieczenia należytego wykonania

umowy przez istniejący w tamtym czasie POLCOURT S.A.z siedzibą w Warszawie, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym przez

Gminę Baranów na budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z obiektami towarzyszącymi

w msc. Baranów.

Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy, a po ogłoszeniu upadłości, działający w imieniu upadłego

Syndyk wystąpił do Gminy Baranów o zwrot kwoty 149 046,15 zł powołując sie na przepisy prawa

upadłościowego. Zamawiający nie zgodził się z argumentacją zawartą w wystąpieniu Syndyka i odmówił

zwrotu wniesionego przez upadłego wykonawcę zabezpieczenia, ponieważ przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych w spoób jednoznaczny nakładały na zamawiającego obowiązek zatrzymania

wnisionego zabezpieczenia w przypadku niewykonania zamówienia.

Syndyk masy upadłości POLCOURT Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej wystąpił z roszczeniem

wobec Gminy Baranów do Sądu Okręgowego w Lublinie o zwrot wniesionego zabezpieczenia. W dniu 8

lipca 2015 roku wyrokiem sygn. akt. IX GC 205/15 Sąd Okręgowy w Lublinie oddalił powództwo Syndyka

i uznał, że Zamawiający - Gmina Baranów zatrzymując zabezpieczenie należytego wykonania umowy

działał prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Apelację od powyższego wyroku wniósł Syndyk masy upadłości POLCOURT Spółki Akcyjnej w upadłości

likwidacyjnej, którą Sąd Apelacyjny w Lublinie uznał za zasadną i uchylił wyrok wydany w toku I instancji

przez SO w Lublinie.

Kwestia zwrotu przez Gminę Baranów wniesionego przez POLCOURT S.A. zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w związku z ogłoszeniem upadłości wykonawcy, stanowi odrębne zagadnienie prawne,

gdyż dotychczasowe orzecznictwo nie odniosło się jak dotychczas do tożsamej lub podobnej sytuacji, jaka

jest przedmiotem sporu pomiędzy Gminą Baranbów a Syndykiem. W przedmiotowej sprawie zapadły dwa

wzajemnie sprzeczne rozstrzygnięcia, w tym jedno na korzyść Gminy Baranów.

W związku z powyższym, mając na uwadzę prawidłowość i oszczędność gospodarowania środkami

publicznymi, Gmina Baranów wniesie skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu

apelacyjnego w Lublinie.
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Jednocześnie w wykonaniu wyroku SA w Lublinie, który jest ostateczny w toku instancji zasadnym jest

jak najszybsze wypłacenie Syndykowi masy upadłości POLCOURT Spółki Akcyjnej w upadłości

likwidacyjnej zasądzonych kwot wraz z naleznościami pobocznymi, które stanowią odsetki.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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