
UCHWAŁA NR XIII/78/2019
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), Rada Gminy – uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie gminy  na rok  2019 przyjętym Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Gminy Baranów z dnia 
20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na  2019 rok  zmienionych:

- Zarządzeniem nr  VIII/15/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 stycznia 2019 r.,

- Uchwałą nr IV/24/2019  Rady Gminy Baranów z dnia 15 lutego 2019 r.

- Zarządzeniem nr  VIII/31/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 marca 2019 r.,

- Uchwałą nr VI/34/2019  Rady Gminy Baranów z dnia 29 marca  2019 r.

- Zarządzeniem nr  VIII/43/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 kwietnia 2019 r.,

- Zarządzeniem nr  VIII/45/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2019 r.,

- Zarządzeniem nr  VIII/50/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 maja 2019 r.,

- Uchwałą nr VII/43/2019  Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja  2019 r.

- Uchwałą nr VIII/58/2019  Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca  2019 r.

- Zarządzeniem nr  VIII/64/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 czerwca 2019 r.,

- Uchwałą nr IX/63/2019  Rady Gminy Baranów z dnia 16 lipca  2019 r.

- Zarządzeniem nr  VIII/75/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 sierpnia 2019 r.,

- Uchwałą nr X/64/2019  Rady Gminy Baranów z dnia 6 września  2019 r.

- Zarządzeniem nr  VIII/83/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 września 2019 r.,

- Zarządzeniem nr  VIII/85/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r.,

- Zarządzeniem nr  VIII/91/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 października 2019 r

- Uchwałą nr XI/68/2019  Rady Gminy Baranów z dnia 25 października  2019 r.

- Zarządzeniem nr  VIII/99/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 października 2019 r

- Uchwałą nr XII/99/2019  Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada  2019 r.

- Zarządzeniem nr  VIII/105/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 listopada 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1  otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 18 509 822,51 zł

z tego dochody bieżące w kwocie 15 885 972,55 zł

dochody  majątkowe w kwocie 2 623 849,96 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2  otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 20 146 342,51 zł

z tego wydatki bieżące w kwocie 15 711 358,91 zł
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wydatki majątkowe w kwocie 4 434 983,60 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

1) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 520 028,00 zł”.

3. § 3 

 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości  1.636.520,00  zł”,

ust 2 otrzymuje brzmienie:

„Źródłami pokrycia deficytu są  przychody pochodzące z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych – 1.324.520,00 zł

3) wolne środki – 312.000,00 zł”.

4. § 4 

ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1.776.520,00 zł”,

ust 3 otrzymuje brzmienie:

„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  - 60.110,00 zł”.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się:

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:

„Limit zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 
kwoty 1.000.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Stanisław Antoniewicz
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zmniejszenia zwiększenia
1 2 3 4 5 6 7

Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 zł        -  zł                       -  zł                      15 000,00 zł         

*Modernizacja połączona z przebudwą stacji uzdatniania wody 

w miejscowosci Czołna, Śniadówka

01010                        

UG
-  zł                    -  zł                       -  zł                      -  zł                     

*Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w 

gminie Baranów 

01010                        

UG
15 000,00 zł         -  zł                       -  zł                      15 000,00 zł         

Transport i łączność 2 309 963,00 zł   409 230,00 zł         -  zł                      1 900 733,00 zł    

* Przebudowa  drogi gminnej nr  112814L od km 1+231,00 do 

km 6+130,00 w miejscowościach Baranów,  Dębczyna, Zagóżdź

60016                        

UG
45 000,00 zł         -  zł                       -  zł                      45 000,00 zł         

* Przebudowa drogi gminnej nr 107401L na odcinku od km 

0+007,50 do km 0+716,25 w miejscowości Baranów

60016                        

UG
751 733,00 zł      160 000,00 zł         -  zł                      591 733,00 zł       

* Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107400L oraz drogi 

gminnej położonej na działce o nr  ewidencyjnym 110 w 

miejscowości Łysa Góra 

60016                        

UG
726 100,00 zł      212 100,00 zł         -  zł                      514 000,00 zł       

* Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i 107424L w 

miejscowości Śniadówka gmina Baranów

60016                        

UG
610 000,00 zł      -  zł                       -  zł                      610 000,00 zł       

* Modernizcaja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowości Nowomichowska

60016                        

UG
177 130,00 zł      37 130,00 zł           -  zł                      140 000,00 zł       

Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 zł        -  zł                       -  zł                      20 000,00 zł         

* Nabycie nieruchomości gruntowych do zasaobów Gminy 

Baranów

70005                           

UG
20 000,00 zł         -  zł                       -  zł                      20 000,00 zł         

Informatyka 129 377,60 zł      -  zł                       -  zł                      129 377,60 zł       

* Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta 

Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów, Powiatu 

Lubelskiego

72095                           

UG
129 377,60 zł      -  zł                       -  zł                      129 377,60 zł       

Urzędy gmin 58 000,00 zł        18 000,00 zł           -  zł                      40 000,00 zł         

* Zakup elektronicznego systemu imiennego 
75023                          

UG
20 000,00 zł         6 000,00 zł             -  zł                      14 000,00 zł         

* Zakup zasilacza UPS do serwerowni w budynku Urzędu Gminy
75023                           

UG
38 000,00 zł         12 000,00 zł           -  zł                      26 000,00 zł         

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 490 095,51 zł   310 000,71 zł         50 000,00 zł          2 230 094,80 zł    

*Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych 

w gminie Baranów wykonanie dokumentacji projektowej

90005                           

UG
2 460,00 zł           -  zł                       -  zł                      2 460,00 zł           

*Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych 

w gminie Baranów wykonanie dokumentacji projektowej

90005                           

UG
4 920,00 zł           -  zł                       -  zł                      4 920,00 zł           

* Odnawialne Źródła Energii w gminie Baranów 
90005                        

UG
1 904 615,80 zł   -  zł                       -  zł                      1 904 615,80 zł    

* Budowa  energooszczednego oświetlenia   drogowego w 

miejscowości Baranów  (ul.Puławska )

90015                        

UG
430 040,71 zł      230 000,71 zł         -  zł                      200 040,00 zł       

* Adaptacja budynku starej  plebanii w Baranowie na cele 

kulturalne  - wykonanie dokumentacji projektowej

90095                        

UG
80 000,00 zł         80 000,00 zł           -  zł                      -  zł                     

*Budowa placu zabaw w miejscowości Czołna
90095                        

UG
68 059,00 zł         -  zł                       -  zł                      68 059,00 zł         

* Zakup samochodu półciężarowego
90095                        

UG
-  zł                    -  zł                       50 000,00 zł          50 000,00 zł         

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 99 778,20 zł        -  zł                       -  zł                      99 778,20 zł         

* Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łukawce
92109                      

UG
99 778,20 zł         -  zł                       -  zł                      99 778,20 zł         

5 122 214,31 zł   737 230,71 zł         50 000,00 zł          4 434 983,60 zł    

Zmiany Plan po zmianach 

2019
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Załącznik Nr 5 

do Uchwały Rady Gminy Baranów  

nr  XIII/78/2019 

z dnia  18 grudnia  2019 r. 
 

Wydatki  

na programy realizowane ze środków pochodzących   z budżetu Unii Europejskiej 

w roku 2019 

 

 

Lp. 
Nazwa i cel programu, projektu lub 

zadania 

Jednostka 

organizacyjna 

odpowiedzialna 

za realizację 

programu/  

Klasyfikacja 

budżetowa 
Okres 

realizacji 

Wysokość wydatków w 

roku 

dział rozdział 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Program :RPO WL 2014-2020 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-

ściekowa 

Zadanie: Modernizacja połączona z 

przebudową  stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Czołna, Śniadówka 

Urząd Gminy 010 01010 2017-2021 

 

0,00 w tym: 

 

- 0,00 zł środki z UE 

- 0,00 zł środki własne 

 

 

2. 

Program RPO WL 2014-2020 

Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie 

Zadanie: Regionalne e-usługi publiczne 

dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy 

Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów 

oraz Powiatu Lubelskiego 

Urząd Gminy 720 72095 2016-2020 

 

129.377,60 w tym: 
- 109.970,96 zł środki z UE 

- 19.406,64 zł środki własne 

 

 

3. 

Program RPO WL 2014-2020 

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania 

OZE 

Zadanie: Odnawialne Źródła Energii w 

gminie Baranów 

Urząd Gminy 900 90005 2016-2019 

 

1.904.615,80 w tym: 
- 1.492.566,00 zł środki z UE 

- 412.049,80 zł środki własne 

 

Id: 4374CCE3-2EAA-434F-8A1C-7B354CFD045E. Podpisany Strona 1



4. 

Program RPO WL 2014-2020 

Działanie 5.5 Promocja 

niskoemisyjności 

Zadanie: Budowa energooszczędnego 

oświetlenia drogowego w miejscowości 

Baranów 

Urząd Gminy 900 90015 2016-2020 

 

200.040,00 w tym: 

- 136.939,00 zł środki z UE 

- 63.101,00 zł środki własne 

 

5. 

Program RPO WL 2014-2020 

Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i 

naturalne 

Zadanie: Rewitalizacja zbiornika 

wodnego w miejscowości Baranów 

Urząd Gminy 900 90095 2016-2020 

 

0,00 w tym: 

- 0,00 zł środki z UE 

- 0,00 zł środki własne 

 

6. 

Program PROW 2014-2020 

Działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez 

społeczność objętego PROW 2014-2020 

Zadanie: Modernizacja i przebudowa 

świetlicy w Łukawce 

Urząd Gminy 921 92109 2019 

 

 

99.778,20 w tym: 

- 57.125,00 zł środki z UE  

- 42.653,20 zł środki własne  

7. 

Program :RPO WL 2014-2020 

Działanie: 6.4 Gospodarka wodno-

ściekowa 

Zadanie: Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury wodociągowej w gminie 

Baranów 

Urząd Gminy 010 01010 2018-2021 

 

 

15.000,00 w tym: 

- 0,00 zł środki z UE 

- 15.000,00 zł środki własne 

 

8. 

Program PROW 2014-2020 

Działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez 

społeczność objętego PROW 2014-2020 

Zadanie: Budowa placu zabaw w 

miejscowości Czołna 

Urząd Gminy 900 90095 2019 

 

 

68.059,00 w tym: 

- 45.177,00 zł środki z UE 

- 22.882,00 zł środki własne 
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9. 

Program PROW 2014-2020 

Działanie 7.2 Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową  wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w 

energię odnawialną  i w oszczędzanie 

energii  

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 

107401L na odcinku od km 0+007,50 do 

km 0+716,25 w miejscowości Baranów 

Urząd Gminy 600 60016 2019 

 

 

591.733,00 w tym: 

- 367.372,00 zł środki z UE 

- 224.361,00 zł środki własne 

10 

Program RPO WL 2014-2020 

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania 

OZE 

Zadanie: Montaż instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach 

prywatnych w gminie Baranów 

Urząd Gminy 900 90005 2019-2022 

 

4.920,00 w tym: 

- 1.800,00 zł środki z UE 

- 3.120,00 zł środki własne 

11 

Program RPO WL 2014-2020 

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania 

OZE 

Zadanie: Montaż instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach 

publicznych w gminie Baranów 

Urząd Gminy 900 90005 2019-2022 

 

2.460,00 w tym: 

- 900,00 zł środki z UE 

- 1.560,00 zł środki własne 

  

Razem 

3.015.983,60 w tym: 

majątkowe: 
- 2.211.849,96  zł  ze środków 

UE  

804.133,64 zł  wkład własny 
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