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UCHWAŁA NR XII/100/2011
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142 
poz.1591ze zm./, Rada Gminy – u c h w a l a co następuje: 

§ 1. I. Zwiększa się dochody budżetowe: 

Dochody bieżące: 

1.Dochody własne: 

W dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę - 5.000,00 zł 

Dochody majątkowe: 

1.Dotacje na zadania własne: 

W dziale 600 rozdział 60016 § 6630 o kwotę - 50.000,00 zł 

Razem zwiększenia dochodów budżetowych - 55.000,00 zł (zał.1) 

§ 2. II. Zmniejsza się dochody budżetowe: 

Dochody bieżące: 

1.Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE: 

W dziale 921 rozdział 92109 § 2007 o kwotę - 6.831,00 zł 

(dotacja celowa ze środków UE na realizacje projektu „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Zagóźdź”) 

W dziale 921 rozdział 92109 § 2007 o kwotę - 1.688,00 zł 

(dotacja celowa ze środków UE na realizacje projektu „ Zakup wyposażenia dla zespołów folklorystycznych 
z terenu gminy Baranów) 

W dziale 900 rozdział 90095 § 2007 o kwotę - 3.234,00 zł 

(dotacja celowa ze środków UE na realizacje projektu „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w miejscowości Baranów” 

razem - 11.753,00 zł 

Dochody majątkowe: 

1.Dotacje na zadania własne: 

W dziale 600 rozdział 60016 § 6260 o kwotę - 100.000,00 zł 

2.Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE: 

W dziale 921 rozdział 92109 § 6207 o kwotę - 19.360,00 zł 

(dotacja celowa ze środków UE na realizacje projektu „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Kozioł”) 

razem - 119.360,00 zł 

Razem zmniejszenia dochodów budżetowych - 131.113,00 zł (zał.1) 

§ 3. III. Zmniejsza się wydatki budżetowe: 

Wydatki bieżące: 

1.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 
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a/wydatki na realizację zadań statutowych: 

W dziale 921 rozdział 92109 o kwotę - 6.831,00 zł 

(wydatki na realizacje zadania "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagóźdź") 

W dziale 921 rozdział 92109 o kwotę - 1.688,00 zł 

(wydatki na realizacje zadania "Zakup wyposażenia dla zespołów folklorystycznych z terenu gminy Baranów") 

W dziale 900 rozdział 90095 o kwotę - 3.234,00 zł 

(wydatki na realizacje zadania "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Baranów") 

razem - 11.753,00 zł 

2. Wydatki na zadania własne: 

a/wydatki na realizację zadań statutowych: 

W dziale 754 rozdział 75421 o kwotę - 15.000,00 zł 

W dziale 900 rozdział 90001 o kwotę - 5.000,00 zł 

razem - 20.000,00 zł 

Wydatki majątkowe: 

1.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 

1.Wydatki na zadania własne: 

a) inwestycje: 

W dziale 600 rozdział 60016 o kwotę - 55.000,00 zł 

(modernizacja drogi nr 107416L dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowomichowska) 

2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 

a) inwestycje: 

W dziale 921 rozdział 92109 o kwotę - 19.360,00 zł 

(wydatki na realizacje projektu "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł") 

razem - 74.360,00 zł 

Razem zmniejszenia wydatków budżetowych - 106.113,00 zł (zał.2) 

§ 4. IV. Zwiększa się wydatki budżetowe: 

Wydatki bieżące: 

1.Wydatki na zadania własne: 

a/wydatki na realizację zadań statutowych: 

W dziale 801 rozdział 80101 o kwotę - 20.000,00 zł 

b/ wynagrodzenia i składki: 

W dziale 801 rozdział 80110 o kwotę - 5.000,00 zł 

Wydatki majątkowe: 

1.Wydatki na zadania własne: 

b) zakupy inwestycyjne: 

W dziale 600 rozdział 60095 o kwotę - 5.000,00 zł 

(zakup pługu do odśnieżania) 

Razem zwiększenia wydatków budżetowych - 30.000,00 zł (zał.2) 
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§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr III/17/2011 z dnia 14 stycznia 
2011 r. :Plan inwestycji gminnych realizowanych w roku 2011", który po zmianach określa załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do Uchwały Rady Gminy Baranów nr III/17/2011 z dnia 14 stycznia 
2011 r. "Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 r.", 
który po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 

§ 7. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w § 1, 2,3,4 wynoszą: 

Dochody - 11.502.465,19 zł 

Wydatki - 12.663.680,19 zł 

§ 8. Przychody i rozchody budżetu gminy wynoszą: 

Przychody – 1.293.550,00 zł 

Rozchody – 132.335,00 zł 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. 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  XII/100/2011 z dnia  28 grudnia 2011 r. 
 

Plan inwestycji gminnych w  roku 2011 
 

L

p. 
Nazwa zadania 

Klasyfikacja 

budżetowa 

Wysokość 

wydatków – 

plan roku 

2011 

Zmiany 
Plan po 

zmianach 

2011 r. 
zmniejszenia zwiększenia 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Rolnictwo i łowiectwo  99.500 zł 0  0 zł  99.500 zł 

 

Przebudowa stacji wodociągowej w 

Czołnie 

01010 

UG 
10.000 zł 0 0 10.000 zł 

01010 

SAMK 
89.500 zł 0  0 zł 89.500 zł 

2 

Transport i łączność  1.131.971 zł 55.000 zł 5.000 zł 1.081.971 zł 

-Poprawa układu komunikacyjnego w 

gminie Baranów poprzez wykonanie 

remontu drogi gminnej o numerze 

107411L łączącej drogi powiatowe 

60016 

UG 

742.984 zł 

 

0 

 
0 

 
742.984 zł 

 

-Poprawa układu komunikacyjnego w 

gminie Baranów poprzez wykonanie 

remontu drogi gminnej o numerze 

2511L łączącej drogi powiatowe 

60016 

UG 
2.500 zł 0 0 2.500 zł 

- Rewitalizacja centrum miejscowości 

Baranów 

60016 

UG 
232.487 zł 0 0 232.487 zł 

 

- Modernizacja drogi nr 107416 L 

dojazdowej do gruntów rolnych we wsi 

Nowomichowska 

60016 

UG 
154.000 zł 55.000 zł 

 

0 

 

99.000 zł 

 - zakup pługu do odśnieżania 
60095 

UG 
0 0 5.000 zł 5.000 zł 

3 

Turystyka  33.333 zł 0 0 33.333 zł 

Utworzenie pętli rowerowych na 

obszarze od Kazimierskiego do 

Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego 

jako zintegrowanego, innowacyjnego i 

sieciowego produktu turystycznego 

 

 

63095 

UG 

 

33.333 zł 
0 0 

 

33.333 zł 

4 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
 10.000 zł 0 0 10.000 zł 

-budowa boksu garażowego dla  OSP w 

Czołnie 

75412 

UG 
10.000 zł 0 0 10.000 zł 

5 

Oświata i wychowanie  0 0 0 0 

- Budowa boiska  piłkarskiego z 

nawierzchni z trawy syntetycznej z 

urządzeniami towarzyszącymi w 

miejscowości Baranów 

 

80101 

UG 
0 0 0 0 

6 

Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
 641.000 zł 0 0 641.000 zł 

- modernizacja oczyszczalni ścieków 

wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej 

90001 

UG 
40.000 zł 0 0 40.000 zł 

-zakup wozu ascenizacyjnego na 

potrzeby gospodarki wodno-ściekowej 

w gminie Baranów 

90001 

UG 
578.100 zł 0 0 578.100 zł 

-budowa oświetlenia ulicznego w 

miejscowości Klin 

90015 

UG 
5.900 zł 0 0 5.900 zł 

- budowa oświetlenia ulicznego  

Czołna 1 Czołna 3 

90015 

UG 
7.000 zł 0 0 7.000 zł 



- rewitalizacja centrum Baranowa 

według koncepcji zagospodarowania 

terenu 

90095 

UG 
10.000 zł 0 0  10.000 zł 

7 

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
 91.160 zł 19.360 zł 0 71.800 zł 

- budowa świetlicy wiejskiej w Niwie 

(kontynuacja inwestycji  rozpoczętej) 

92109 

UG 
6.800 zł 0 0 6.800 zł 

- przebudowa części świetlicy wiejskiej 

we wsi Kozioł 

92109 

UG 
77.360 zł 19.360 zł 0 58.000 zł 

- budowa świetlicy wiejskiej w 

Łukawce (kontynuacja inwestycji  

rozpoczętej 

92109 

UG 
7.000 zł 0 0 7.000 zł 

Razem: 2.006.964 zł 74.360 zł 5.000 zł 1.937.604 zł 

 



Załącznik Nr  4 

do Uchwały Rady Gminy Baranów  

nr  XII/100/2011 

z dnia  28 grudnia 2011 r. 

 

Wydatki  

na programy realizowane ze środków pochodzących   z budżetu Unii Europejskiej 

w roku 2011 

Lp. 
Nazwa i cel programu, projektu lub 

zadania 

Jednostka 

organizacyjna 

odpowiedzialna za 

realizację programu 

Okres realizacji 

Wysokość wydatków w 

2011 

      

1. 

Program: POKL 

Projekt pt „Nasze przedszkole” 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i  

kompetencji w regionach 

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty 

 

Gminne Przedszkole 
Sierpień 2009 

Lipiec 2011 

86.705,00 zł w tym: 

 
-73.699,25 zł  płatność ze środków europejskich 

 

-10.905,75 zł dotacja celowa z budżetu krajowego 

 

- 2.100,00 zł wkład własny 

2 

Program: POKL 

Projekt pt : „Szersze horyzonty-lepsza 

przyszłość” 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach 

Działanie 9.1.Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców 

Styczniowych 

Styczeń 2010 

Czerwiec 2011 

98.120,00 zł w tym: 

 

-83.402,00 zł płatność ze środków europejskich 

 

- 14.718,00 zł dotacja celowa z budżetu krajowego 



3. 

Program: POKL 

Projekt pt : „Lepszy start” 

Priorytet VII. Promocja integracji 

społecznej 

Działanie 9.1.Przeciwdziałanie 

wykluczeniu i wzmocnienie sektora 

ekonomii społecznej 

Gminne Centrum 

Kultury 

Luty 2010 

Kwiecień 2011 

96.200,00 zł w tym: 

 
- 81.770,00 zł płatność ze środków europejskich  

- 14.430,00 zł dotacja celowa z budżetu krajowego 

4. 

Program :POKL 

Projekt  systemowy pt.” Zacznij od nowa” 

Priorytet: VII. Promocja integracji 

społecznej 

Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji 

GOPS 
2008 

2013 

105.441 zł w tym: 

 
-89.624,85 zł płatność ze środków europejskich 

-4.744,84 zł dotacja celowa z budżetu krajowego 

-11.071,31 zł wkład własny 

 

5. 

Program : PROW 2007-2013 

Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój 

wsi” 

Zadanie: Przebudowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Kozioł 

Urząd Gminy 2011 

43.000,00 zł w tym: 

 
- 14.200,00 zł  środki z UE 

- 28.800,00 zł środki własne 

 

 

6. 

Program : PROW 2007-2013 

Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój 

wsi” 

Zadanie: Rewitalizacja  centrum 

miejscowości Baranów 

Urząd Gminy 2011 

217.487,00 zł w tym: 

 
- 131.989,00 zł  środki z UE 

- 85.498,00 zł środki własne 

 



7. 

 

Program PROW 2007-2013 

Działanie 321  Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej” 

Zadanie: Zakup wozu ascenizacyjnego na 

potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w 

gminie Baranów 

Urząd Gminy 2011 

 

 

578.100,00 zł w tym: 
       

      - 352.500,00 środki z UE 

     - 225.600,00 zł środki własne 

 

 

 

 

 

8. 

 

Program RPO WL 2007-2013 

Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i 

turystyki 

Zadanie: Utworzenie pętli rowerowych na 

obszarze od Kazimierskiego do 

Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego 

jako zintegrowanego, innowacyjnego i 

sieciowego produktu turystycznego 

 

Urząd Gminy 2011 

 

 

33.333,00 zł w tym: 

 
 -    23.333,00 środki z UE 

 -    10.000,00 zł środki własne 
 

 

 

 

 

9. 

Program : PROW 2007-2013 

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju dla małych projektów” 

Zadanie: Zakup wyposażenia dla zespołów 

folklorystycznych z terenu gminy Baranów 

 

Urząd Gminy 2011 

 

10.932,00 zł w tym: 

 
- 5.492,00 zł  środki z UE 

- 5.440,00 zł środki własne 

 

 

10. 

Program :PROW 2007-2013 

Działanie 413„Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju dla małych projektów” 

Zadanie: Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Zagóźdź” 

Urząd Gminy 2011 

 

21.089,00 w tym: 

 
-   9.058,00 zł środki z UE 

- 12.031,00 zł  środki własne 



11. 

Program :PROW 2007-2013 

Działanie 413„Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju dla małych projektów” 

Zadanie: Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w miejscowości Baranów 

poprzez montaż donic i ławek parkowych 

Urząd Gminy 2011 

 

25.959,00 zł w tym: 

 
- 13.379,00 zł środki z UE 

- 12.580,00 zł środki własne 

Razem 

1.316.366,00 w tym: 
- 878.447,10  zł ze środków UE 

- 44.798,59 zł ze środków z budżetu państwa 

- 393.120,31 zł  wkład własny 

 

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   w 2011r po zmianach stanowią kwotę  

878.447,10 zł 


