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ZARZĄDZENIE  NR  VI/89/2011 

Wójta  Gminy  Baranów 
z dnia 18 marca  2011 r. 

 
 

W sprawie : przedłożenia  sprawozdania z wykonania budżetu gminy za  
2010 rok 
 
 Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/ 
Dz.U.  Nr 157 poz.1240 ze zm./, zarządza się co następuje:  
 
 

§   1 
 
Przedkłada się Radzie Gminy Baranów  sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 
2010 r., sprawozdania  roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w 
Baranowie , Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie i Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Baranowie  oraz informację o stanie mienia komunalnego w 
brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia 
 
       

 § 2 
 
Przedkłada się Regionalnej  Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z 
wykonania budżetu gminy za 2010 r.  

 
 

§   3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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INFORMACJA 
Z wykonania budżetu gminy Baranów za  2010 rok. 

 
 
Uchwałą Rady Gminy Nr  XLIII/358/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. uchwalony został 
budżet dla naszej gminy w kwotach 
  dochody -   12.409.276,00 zł  
  wydatki -   13.314.896,00 zł 
oraz 
  przychody -    1.189.300,00 zł 
  rozchody -      283.680,00  zł 
 
W ciągu roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie poprzez wprowadzenie zmian 
do budżetu następującymi uchwałami i zarządzeniami: 

• Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/363/2010 z dnia 08 marca 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/643/2010 z dnia 24 marca 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/647/2009 z dnia 31 marca 2010 r. 
• Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/370/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/667/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/678/2009 z dnia 18 maja 2009 r. 
• Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/380/2010 z dnia 27 maja 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/702/2010 z dnia 09 czerwca 2010 r 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/705/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. 
• Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/389/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/714/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. 
• Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/393/2010 z dnia 14 lipca 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/727/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/745/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/749/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. 
• Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/397/2010  z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/769/2010 z dnia 14 września 2010 r. 
• Uchwałą Rady Gminy Nr L/403/2010  z dnia 30 września 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/793/2010 z dnia 15 października 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/799/2010 z dnia 03 listopada 2010 r. 
• Uchwałą Rady Gminy Nr LI/410/2010  z dnia 10 listopada 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/804/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/807/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/3/2010 z dnia 03 grudnia 2010 r. 
• Uchwałą Rady Gminy Nr II/5/2010  z dnia 16 grudnia 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/14/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/16/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr VI/18/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. 
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Plan budżetu gminy po uwzględnieniu zmian  na 31.12.2010 r. wynosi : 
 
 Dochody - 11.722.631,51 zł 
 Wydatki -          12.439.132,51 zł 
oraz 
 Przychody - 930.376,00 zł 
 Rozchody - 213.875,00 zł 
 
Realizacja budżetu za 2010 rok przedstawia się następująco : 
 
I .   D O C H O D Y  
 
Dział  010 – Rolnictwo i łowiectwo 
W dziale tym planowano dochody w wysokości    - 158.768,00 zł  
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym   - 187.570,76 zł  
w tym : 
dochody bieżące: 
- opłata za odbiór techniczny za wykonanie przyłączy 
   wodociągowych       -    4.300,32 zł 
- dzierżawa obwodów łowieckich     -    1.097,96 zł 
- dotacja  na zwrot podatku akcyzowego dla rolników  -          155.061,82 zł 
 
dochody majątkowe: 
- sprzedaż  działek w Baranowie     -            27.110,66 zł 
 
Dział  100  - Górnictwo i kopalnictwo 
Plan dochodów w tym dziale wynosi     -    5.000,00 zł 
Uzyskane dochody w kwocie      -        184,32 zł 
Pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa z gminnej kopalni. 
 
 
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 
W dziale planowano wpływy w wysokości    -           167.000,00 zł 
uzyskano łączne dochody w kwocie     -           188.191,48 zł 
w tym: 
-  za wodę                      -          184.901,71 zł 
-  z odsetek od nieterminowych wpłat i inne dochody               -              3.289,77 zł  
 
W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 338,97 zł. Wystawione zostały upomnienia, 
w których poinformowano mieszkańców o możliwości zamknięcia dopływu wody. 
 
Dział 600 – Transport i łączność 
Plan dochodów w tym dziale wynosi     -  673.428,00 zł 
W tym dochody majątkowe – 212.069,00 zł 
Wykonano łącznie       -  673.428,00 zł 
Dochody bieżące: 

- dofinansowanie zadania „Remont ul. Zagrody w Baranowie” 
w ramach umów partnerskich    -     28.000,00 zł 
-  dofinansowanie zadania „Remont ul. Zagrody w Baranowie” 
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z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach ”Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011”     -      433.359,00 zł 

 Dochody majątkowe: 
- refundacja  zadania realizowanego w 2009 r. w ramach PROW 

-      132.069,00 zł 
      - środki pochodzące z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  

w Lublinie na drogi dojazdowe do gruntów rolnych -        80.000,00 zł 
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
W dziale tym plan dochodów wynosi     -  57.551,00 zł 
W tym dochody majątkowe – 5.000,00 zł 
Wykonano łącznie       -            79.468,46 zł 
w tym: 
dochody bieżące: 
-  wieczyste użytkowanie gruntów gminnych   -                 980,34 zł 
-  czynsze mieszkaniowe ,dzierżawa gruntów   -            47.704,63 zł 
- wynajem pomieszczeń gminnych, opłaty za zużytą energię -  16.107,21 zł 
-  odsetki za zwłokę       -                 163,38 zł  
dochody majątkowe:  
- wpływ z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Baranowie 
   na ul.Zagrody       -              14.512,90 zł 
We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierżawie gruntów gminnych oraz opłacie za 
energię elektryczną występują zaległości w wysokości 3.794,00 zł. 
Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłużników. 
 
Dział 710 – Działalność usługowa 
Plan dochodów wynosi       -         1.902,00 zł 
Wykonanie         -         1.902,00 zł 
Środki  pochodzą z dotacji Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na  
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych  na terenie gminy.    
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
Plan dochodów  dla tego działu wynosi    -       146.417,00 zł 
Osiągnięte wpływy w 2010 roku     -       150.650,31 zł 
z tego: 
-  dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej  -        63.075,00 zł 
- dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie prac  
  spisowych – spis rolny      -        16.709,25 zł 
-  prowizja za udostępnienie danych osobowych   -                 4,65 zł 
-  z wynajmowanych lokali gminnych    -        34.422,86 zł 
-  rozliczenia z lat ubiegłych      -        34.124,45 zł 
- wpływy z różnych usług      -          2.309,91 zł   
- odsetki za zwłokę       -       4,19 zł 
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... 
W dziale tym plan dochodów wynosi    - 31.508,00 zł  
Wykonanie        -           31.373,00 zł      
 
Środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone gminie :  
-  aktualizację rejestru wyborców     - 1.320,00 zł 
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-  przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 
    I, II tura wyborów       -        16.735,00 zł 
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin,  
  rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów -        13.318,00 zł 
 
Dział 752 – Obrona  Narodowa 
Plan dochodów       -          2.000,00 zł 
Wykonanie        -          2.000,00 zł 
Środki  pochodzą z dotacji Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na 
szkolenia obronne i aukcje kurierskie. 
 
Dział 754-  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Plan dochodów       -     17.114,00 zł 
Wykonanie        -     19.914,00 zł 
dochody bieżące: 
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę ekwiwalentów  
dla jednostek OSP biorących udział w akcji ratowniczej na terenach 
dotkniętych powodzią       -   17.114,00 zł 
dochody majątkowe : 
- wpływy z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego  -     2.800,00 zł 
            
Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych 
Dochody planowane w tym dziale to kwota    -    2.423.045,00 zł 
Osiągnięte dochody ogółem to kwota    -    2.492.261,78 zł 
z czego: 
-  podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą 
   na zasadzie karty podatkowej plan 10.000 zł  wpływy  -          11.012,00 zł 
-  podatek od nieruchomości od osób prawnych i  
    fizycznych plan 990.500 zł - wpływy    -     1.031.932,71 zł   
-  podatek rolny od osób prawnych i fizycznych 
    plan  294.400 zł – wpływy  -    -       317.624,48 zł 
-  podatek leśny od osób prawnych i fizycznych 
   plan  41.700 zł – wpływy      -         43.539,73 zł 
-  podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych  
   plan 18.300 zł wpływy      -         16.606,00 zł 
-  podatek od spadków i darowizn plan 20.000 zł – wpływy -         18.786,00 zł 
- wpływy z opłaty targowej plan 2.700 zł – wpływy   -           5.425,00 zł                               
-  podatek od czynności cywilno-prawnych  plan 28.000 – wpływy-        47.747,00 zł 
-  odsetki od nieterminowych wpłat plan 11.100 zł – wpływy -         13.666,45 zł 
W 2010 r wyegzekwowano kwotę w wysokości  112.380,72 zł z zaległości podatkowych. 
W/w podatkach występują zaległości w kwocie 174.914,49 zł. Wystawiane są na bieżąco 
upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieżącym roku wystawiono 296 upomnień i  145 tytuły 
wykonawcze oraz 8 hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia należności. 
-  wpływy z opłaty skarbowej plan 12.000 zł – wpływy  -           9.752,00 zł 
-  dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
   plan 44.090 zł – wpływy      -        47.837,50 zł 
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisu do ewidencji 
   działalności gospodarczej  plan  6.000 zł; wykonanie  -          5.173,50 zł 
-  udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 
    plan 934.255 zł – wpływy      -      914.360,00 zł  
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   /wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/. 
-  podatek dochodowy od osób prawnych plan 10.000 zł – wpływy-        8.799,41 zł 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia 
W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach 
bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi    -  4.608.417,00 zł 
Wykonanie w okresie sprawozdawczym     -  4.608.333,09 zł         
w tym : 
-  część oświatowa subwencji ogólnej     -  2.764.846,00 zł 
-  część wyrównawcza subwencji ogólnej     -  1.822.871,00 zł 
-  odsetki od środków na rachunkach bankowych    -       
20.616,09 zł 
 
Dział 801 – Oświata i Wychowanie 
Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę    -  232.400,00 zł 
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi    -  189.564,30 zł 
W tym: 
Dochody bieżące: 
 - odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów   -   139.030,30 zł 

- opłaty za przedszkole  - opłata stała    -     38.155,00 zł   
- wpływy z różnych opłat      -            79,00 zł 

      - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych 
 do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu  

„Radosna szkoła”       -     12.000,00 zł 
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych 
o wyższy stopień awansu zawodowego    -          300,00 zł 

 
Dział 852 – Opieka Społeczna 
W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi     -  1.477.869,00 zł 
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota    -  1.477.528,75 zł 
Jest to dotacja z budżetu Państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej  
Z powyższej  kwoty wpłynęło na : 
 -  świadczenia rodzinne , oraz składki na ubezpieczenie 
  emerytalne i rentowe       -   1.238.790,29 zł 
-  składki na ubezpieczenia zdrowotne      -          5.611,37 zł  
-  zasiłki i pomoc w naturze        -        14.941,17 zł 
- zasiłki  stałe         -         46.138,61 zł 
- ośrodki pomocy społecznej       -         93.971,67 zł 
- pozostała działalność                             -         70.536,00 zł 
Ponadto osiągnięto  
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – świadczeń 
alimentacyjnych należnych naszej gminie w kwocie   - 7.539,64 zł 
W tym dziale występują należności wymagalne z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego  
w części należnej budżetowi gminy w kwocie 149.295,53 zł.  
Na bieżąco przekazywane są decyzje komornikowi sądowemu do wszczynania egzekucji 
wobec dłużników alimentacyjnych,  a także przekazywane są informacje  o zobowiązaniach 
dłużników  alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej  w razie powstania zaległości w 
ich regulowaniu za okres dłuższy niż 6 miesięcy. 
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Dział 853 – Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej 
W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu płatności ze środków europejskich i dotacji 
celowych z budżetu krajowego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 
Na łączny plan        -1.080.878,51 zł  
Wykonano        -   999.595,76 zł 
W tym : 
Dochody bieżące plan –1.071.878,51 zł     wykonanie – 990.675,77  zł 
- Projekt „ Szansa na rozwój” - plan 117.279,61 wpływy -    116.832,90 zł 
- Projekt „Skocznia w przyszłość“   - plan   34.795,00 wpływy -      34.791,00 zł 
- Projekt  „Nasze przedszkole” - plan 172.744,00 wpływy -     159.965,50 zł 
- Projekt „Lepszy start“     - plan 347.300,00 wpływy -    294.199,85 zł 
- Projekt  „Szersze horyzonty- lepsza przyszłość”  

   - plan 275.270,00 wpływy -     275.202,24 zł 
- Projekt „ Inicjatywa lokalna gwarancją sukcesu”  

   - plan  49.900,00 wpływy -       48.400,00 zł 
- Projekt  „Zacznij od nowa”  - plan  74.589,90 wpływy -       61.284,28 zł 
  
Dochody majątkowe  plan – 9.000,00 zł     wykonanie – 8.919,99 zł 
- Projekt  „Szersze horyzonty- lepsza przyszłość”  

   - plan 9.000,00 wpływy -         8.919,99 zł 
 
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 
W dziale tym plan dochodów wynosi                                                           -       30.832,00 zł 
Łączne wpływy to kwota       -       30.832,00 zł 
Jest to dotacja: 

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)  -   21.422,00 zł 
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych -     9.410,00 zł  
   

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 
W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości   -     608.475,00 zł 
Wpływy w okresie sprawozdawczym to  kwota                -     657.818,10 zł 
w tym: 
-  dochody za ścieki       -      134.049,51 zł 
-  dochody za odbiór śmieci                          -        74.485,70 zł 
-  wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  -        39.762,89 zł
  
- środki z tytułu kary za usunięcie drzew    -      400.000,00 zł 
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej    -          1.560,00 zł
  
- dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest       -          7.960,00 zł
        
W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 372,53 zł. 

W egzekwowaniu zaległości postępujemy  analogicznie jak z  opłatami za wodę . 

 

Ogółem na plan dochodów 11.722.631,51 zł wpłynęła kwota 11.790.616,11 tj. 100,58 % 
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II. W Y D A T K I 
 
Dział  010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Plan wydatków dla tego działu wynosi      -        220.808,00 zł 
z czego 55.560 zł to wydatki inwestycyjne (rozbudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej na ul. Polnej w Baranowie) 
 
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę    -       220.238,78 zł 
w tym: 
a) wydatki  bieżące: 
-  wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej      -            6.525,71 zł 
-  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
    dla rolników (zadanie zlecone)      -        155.061,96 zł  
- opłata za aktualizację dokumentacji projektowej    -            3.660,00 zł 
 
b) wydatki inwestycyjne:       -          54.991,11 zł 
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Polnej w Baranowie 
 
Dział – 100 Górnictwo  i  kopalnictwo 
W dziale tym plan wydatków wynosi     -          2.000,00 zł 
Wydatkowano         -             892,04 zł 
- opłata eksploatacyjna za IV  kw./09 I,II,IIkw/2010 -    307,20 zł 
- operat ewidencyjny złoża kopalni Gródek   -    183,00 zł 
- zakup materiałów      -    401,84 zł 
 
Dział  400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 
W dziale tym plan wydatków  na zadania z zakresu gospodarki wodnej  
wynosi ogółem        -       121.200,00 zł 
Wydatkowano  ogółem       -       106.324,53 zł 
w tym: 
- zakup materiałów i części na bieżące remonty Hydroforni, 
sieci wodociągowej,         -        11.947,32 zł 
- energia elektryczna w hydroforniach     -        52.696,85 zł 
- opłata za korzystanie ze środowiska za  
II pół. 2009 i I pół. 2010 oraz dozór techniczny    -        15.473,70 zł 
- usługi obce w tym: nadzór nad programem WODA 
remont pomp głębinowych, wynajem koparki, analiza wody 
abonament za monitoring w Hydroforni Śniadówka i Czołna  -        12.278,93 zł 
- podatek VAT od faktur                  -        13.927,73 zł 
 
Dział 600 – Transport i łączność 
W dziale tym planowano ogółem      -    1.263.784,00 zł 
w tym na inwestycje 227.000 zł (budowa ul. Słonecznej w Baranowie,  
modernizacja drogo dojazdowej do gruntów rolnych w Śniadówce)  
oraz  wydatki bieżące: 

- remont ul. Zagrody w Baranowie – 935.959 zł  
- remonty chodników przy drogach powiatowych -50.000 zł 
-    bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych – 50.825 zł 
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Wydatkowano łącznie       - 1.230.879,39 zł 
W tym :  
a) wydatki bieżące:   -    1.018.687,24 zł 
- zakup paliwa ciągników i koparek - odśnieżanie, emulsji asfaltowej,  
   cementu, znaków drogowych,     -      32.109,19 zł 
- usługi obce: samochód z pługiem do odśnieżania,   -      12.627,48 zł 
-  remont chodnika  przy drodze powiatowej w Baranowie  
   skrzyżowanie ulic Michowska-Zagrody    -        9.040,30 zł  
- remont chodnika przy drodze powiatowej w Baranowie  
   ul. Błotna strona wschodnia     -      30.992,12 zł 
- remont ulicy Zagrody na odcinku 1200 mb (remont chodnika – prawa strona jezdni i  
   zjazdów, remont nawierzchni asfaltowej jezdni   -    933.918,15 zł 
b) wydatki inwestycyjne:  -      212.192,15 zł 

a/ budowa ul. Słonecznej w Baranowie    -    102.594,54 zł 
b/ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
   w Śniadówce       -    109.597,69 zł 
        
 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków  
wynosi          - 81.300,00 zł 
w tym wydatki inwestycyjne – 14.000 zł (zakup działki na potrzeby infrastruktury gminnej 
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę    -          66.188,45 zł 
w tym : 
a) wydatki bieżące:     -  53.338,45 zł 
- umowa zlecenie        -   7.090,00 zł 
- materiały do remontu budynków komunalnych  Urzędu Gminy,   -          10.676,63 zł 
  przystanków autobusowych,  
- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR              -          21.427,96 zł   
- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring  
  (baza SUR, hala ul.Tartaczna), przeglądy przewodów kominowych, 
  wyceny działek        - 14.143,86 zł 
b) wydatki majątkowe:    -  12.850,00 zł 
- zakup działki w Baranowie przy ul. Zagrody    -   6.000,00 zł 
- zakup działki w Koźle       -            6.850,00 zł 

         

Dział 710 -  Działalność usługowa  

W dziale tym plan wydatków wynosi     -           9.822,00 zł 
Wydatkowano         -  9.534,04 zł 
Poniesione wydatki obejmują: 
utrzymanie grobów poległych w czasie wojen (zakup wiązanek i zniczy, 
zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy pomniku 14 Poległych Powstańców 
Styczniowych)        -        2.214,04 zł 
- opłata za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu       -        7.320,00 zł 
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Dział 750 – Administracja publiczna 

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej oraz  realizację projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i Budżetu Państwa 
(15%) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa na rozwój” i „Inicjatywa 
lokalna gwarancją sukcesu” 
ustalony został plan wydatków w wysokości    -     1.341.992,61 zł 
w tym wydatki majątkowe- 83.168 zł (dotacja dla Gminy wiodącej projekt  
„Budowa infrastruktury oraz publicznego, elektronicznego systemu usług admin- samorzą.w 
ramach umowy partnerskiej)  
  
wykonano          -     1.250.326,81 zł        
z czego : 
I) wydatki bieżące:        -     1.167.187,03 zł 
a) rozdział  75011 
 administracja rządowa   plan 63.075 zł wydatki    -         63.075,00 zł  
 są to płace i składka ZUS na 2,5 etatu –/ środki z budżetu państwa na  
 zadania zlecone gminie ./ 
b) rozdział 75022 
działalność Rady Gminy plan 32.900 zł wydatki    -         32.404,05 zł 
  /diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/  
c) rozdział 75023 
Urząd Gminy   plan  931.906 zł tym wydatkowano               -      853.575,45 zł  
w tym : 
    - płace osobowe i bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie) ze składką ZUS   
          -        629.017,95 zł  
    - odpis na FŚS        -          22.606,88 zł 
    - pozostałe wydatki bieżące      -        201.950,62 zł 
/koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe,  materiały biurowe, środki czystości, 
zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet,  prenumerata prasy, obsługa 
serwisowa programów komputerowych, zakup sprzętu komputerowego, badania okresowe 
pracowników oraz szkolenia, opłata za energię elektryczną, ogłoszenia w prasie, opłata 
abonamentowa za monitoring budynku UG, usługi prawnicze, zakup materiałów do remontu 
pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy/ 
 
d) rozdział 75056 
wydatki obejmujące zorganizowanie i przeprowadzenie prac  
spisowych – spis rolny      
plan-          - 16.720,00 zł 
wykonanie-         - 16.709,25 zł  
 
e) rozdział 75075  
promocja gminy plan 5.000 zł, wydatki     -  4.190,77 zł 

- wydatki związane przeprowadzeniem konkursu na najładniejsza posesję  
w gminie, ze zorganizowaniem spotkania opłatkowego dla samotnych mieszkańców  
gminy, z przygotowaniem stoiska promującego gminę podczas obchodów  
„Dni  Baranowa Wielkopolskiego”, umieszczenie informacji o gminie w Wielkiej 
Księdze dwadzieścia lat samorządu terytorialnego województwa lubelskiego 
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f) rozdział 75078 
dotacja dla Gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi 
 plan 10.000 zł      wykonanie   -                    0,00 zł 
 
g) rozdział 75095 
pozostała działalność plan        -  199.223,61 zł  
                   wydatki         -  197.232,51 zł 
-  składka z tytułu członkostwa  w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 
  „Zielony Pierścień”,  Związku  Gmin Lubelszczyzny, stowarzyszeniu 
   „Dom Europa”       -      3.756,34 zł 
- zwrot dotacji uznanej za wydatek  niekwalifikowalny w ramach projektu  
„Szansa na rozwój”       -    28.243,27 zł 
         
oraz 
wydatki na realizację dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (85%) i Budżetu Państwa (15%) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki pt „Szansa na rozwój” i „Inicjatywa lokalna gwarancją sukcesu”     
 -    plan       -   167.179,61 zł  
   -  wykonanie       -   165.232,90 zł 
 
1) wydatki w ramach  realizacji  projektu „Szansa na rozwój” -   116.832,90 zł : 
- wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS osób obsługujących  
projekt      - 79.066,59 zł 
- zakup tablicy informacyjnej   -            4.200,00 zł  
- zapłata za przeprowadzenie kursów na prawo jazdy  
kategoria C      -         28.400,00 zł 
- wypłacenie stypendiów szkoleniowych dla uczestników  
kursu      - 2.340,00 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych  - 2.826,31 zł 
 
2) wydatki w ramach  realizacji  projektu „Inicjatywa lokalna gwarancj ą sukcesu”   
            -      48.400,00 zł : 
- wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS osób obsługujących  
projekt      - 10.400,00 zł 
- zakup plakatów, ulotek i gadżetów   -             3.600,00 zł  
- zakup artykułów biurowych   -      400,00 zł 
- zapłata za przeprowadzenie kursów na prawo jazdy  
kategorii C, kategorii C+E, kategorii D - 34.000,00 zł 
 
 
II) wydatki inwestycyjne       plan         -  83.168,00 zł 
       wykonanie      -  83.139,78 zł 
Przekazanie dotacji dla Lidera projektu - Gminy Wąwolnica na realizację projektu 
realizowanego w partnerstwie pn.„Budowa infrastruktury oraz publicznego, elektronicznego 
systemu usług administracyjno- samorządowych”  
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 
W dziale tym kwota planowana:      - 31.508,00 zł 
Wydatkowano ogółem:       -           31.373,00 zł 
Mieszczą się tu wydatki dotyczące: 
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- aktualizacji rejestru wyborców      -     1.320,00 zł 
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP  -   16.735,00 zł  
 I,II tura 
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin,  
  rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów  -   13.318,00 zł 
Całość wydatków to środki z budżetu państwa. 
 
Dział 752 – Obrona  Narodowa 
Plan dochodów        -    2.000,00 zł 
Wykonanie         -    2.000,00 zł 
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na przeprowadzenie  
szkolenia obronnego i akcji kurierskiej  dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych, zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia  dokumentacji i 
planów akcji kurierskiej 
Kwota wydatków została pokryta  ze środków  od Wojewody Lubelskiego. 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
W dziale tym zaplanowane są środki na bieżące utrzymanie straży pożarnych 
oraz na realizacje zadań z zakresu  zarządzania kryzysowego.  
Na plan ogółem        -     110.711,00 zł  
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę    -     100.993,95 zł 
Mieszczą się tu takie wydatki na: 
1) wydatki bieżące - plan     -  90.711,00 zł 
           - wykonanie    -  85.529,48 zł 
     a) rozdział 75412 
1. utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak:     -         68.415,48 zł 

- wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp)  -         11.606,60 zł 
- pozostałe wydatki bieżące:      -         56.808,88 zł 

za akcje ratowniczo-pożarnicze dla wszystkich jednostek OSP, zakup paliwa i części 
zamiennych do pojazdów strażackich, opłaty za badania techniczne pojazdów OSP, 
ubezpieczenie budynków i pojazdów oraz drużyn OSP, opłata za energię elektryczną w 
budynkach strażackich 

b) rozdział 75421 
Rezerwa na zarządzenie kryzysowe – plan 1.000,00 zł 
Wykonanie         -             0,00 zł 
       c) rozdział 75478 
- wypłata  ekwiwalentów pieniężnych członkom dwóch jednostek OSP biorących udział w 
pierwszej i drugiej akcji przeciwpowodziowej oraz kosztów zakupu paliwa do samochodów, 
łodzi ratunkowej wykorzystywanych podczas akcji    -      17.114,00 zł 
Kwota wydatków został pokryta ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa. 
2) wydatki inwestycyjne – plan    - 20.000,00 zł 
         - wykonanie   - 15.464,47 zł 
- budowa boksu garażowego dla OSP Czołna   -      5.704,47 zł 
 (wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu instalacji elektrycznej, 
projektu budowlanego, wyznaczenie osi budynku, zakup materiałów) 
 
- dotacja dla Gminy Kurów  na zadanie realizowane w ramach umowy partnerskiej pn. 
”Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe  terenów gmin Baranów i Kurów 
poprzez zakup samochodów pożarniczych dla OSP”  na wykonania studium wykonalności  
Kwota         -     9.760,00 zł 
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Dział 756  -  Dochody od osób praw. I fiz. i wydatki związane z ich poborem 
W dziale tym zaplanowano kwotę na  wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków 
i  opłat oraz kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów 
Skarbowych oraz na zakup druków: 
Na plan          -   31.100,00 zł 
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę    -   29,811,46 zł 
 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 
W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych  
kredytów i pożyczek w wysokości       -  11.700,00 zł 
Wydatkowano kwotę        -    6.212,74 zł 
Są to koszty związane z zaciągniętym kredytem bankowym w BOŚ – Lublin oraz pożyczką w 
WFOŚ i GW w Lublinie.                  
 
Dział 758 – Różne rozliczenia 
W dziale tym zaplanowane są koszty obsługi bankowej oraz rezerwa budżetowa: 
 Kwota planowana          -   7.674,00 zł 
Wydatki w okresie sprawozdawczym      -   4.800,00 zł 
/są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych/ 
  
Dział – 801  Oświata i Wychowanie 
Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz  utrzymanie szkół podstawowych i 
gimnazjum planowano kwotę      -  4.862.614,00 zł 
W tym: 
1) wydatki bieżące:     - 4.843.614,00 zł 

- wydatki na zadania własne    -          4.357.205,00 zł 
- wydatki na programy finansowane  

      z udziałem UE –3  projektów w ramach POKL  -     486.409,00 zł 
 
2) wydatki inwestycyjne     -             19.000,00 zł  

- zakupy w ramach projektu „Szersze horyzonty-lepsza przyszłość -         9.000 zł 
- budowa boiska piłkarskiego z nawierzchnia ze sztucznej trawy -       10.000 zł 
 

Wydatkowano łącznie  kwotę      -  4.771.260,58 zł 
z czego : 
 
1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie              - 2.398.327,05 zł 
I) wydatki bieżące;     -  2.389.407,06 zł  
- wydatki  na zadania własne:   -  2.114.204,82 zł 
a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka  

na Fundusz Pracy       - 1.663.298,59zł 
b) wynagrodzenia bezosobowe      -      3.200,00 zł 
c)wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)   -     88.987,37 zł 
d) zakup materiałów i wyposażenia `               -   181.401,16 zł 

- olej grzewczy     -     154.379,31 zł 
- środki czystości    -         3.328,77 zł   
- materiały biurowe, druki, prasa  -         5.334,19 zł 
- zakup mebli i sprzętu    -         6.026,34 zł 
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- zakup materiałów do remontów bieżących -         8.848,42 zł 
      -    zakup materiałów papierniczych, akcesoriów 

komputerowych    -         3.484,13 zł 
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   -    12.467,70 zł 
f) zakup energii elektrycznej       -    52.542,21 zł 
g) zakup usług remontowych - remont kopiarki,    -     5.431,76 zł 
h) badania okresowe,  szkolenia, podróże służbowe pracowników  -     3.227,10 zł 
i) usługi telefoniczne, internet      -    2.128,21 zł 
j) zakup usług pozostałych - 
usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, 
usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia, opłata za PEFRON -    22.009,72 zł 
k) odpis na fundusz świadczeń socjalnych     -   79.511,00 zł 
 
- wydatki na programy finansowane z udziałem UE   
W dziale tym zaplanowane są środki na realizację projektu w ramach POKL Projekt „Szersze 
horyzonty-lepsza przyszłość” na kwotę   -  275.270,00 zł 
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki  -  275.202,24 zł 
W tym: 
a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka  

na Fundusz Pracy       -   27.113,34 zł 
b) wynagrodzenia bezosobowe      -149.669,00 zł 
c) zakup materiałów i wyposażenia      -  49.324,14 zł 
d) zakup pomocy dydaktycznych      - 24.419,83 zł 
e) zakup usług (koszt organizacji wycieczek dla uczniów)   -24.675,93 zł 
 
II) wydatki inwestycyjne -         - 8.919,99 zł 
-  budowa boiska piłkarskiego     -        0,00 zł 
(w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków) 
 
-  zakupy inwestycyjne w ramach projektu „ Szersze horyzonty-lepszy start” 
 na kwotę      - 8.919,99 zł 

 
2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0”   -    115.927,09 zł 
 
a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka  
na Fundusz Pracy        -      103.206,77 zł 
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)   -        6.873,60 zł 
c) fundusz socjalny        -        5.149,00 zł 
d) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych    -          470,72 zł 
e) badania okresowe        -         227,00 zł 
 
3) rozdział 80104 – Przedszkole      -   439.906,15 zł 
I) wydatki bieżące;     -  439.906,15 zł 
- wydatki  na zadania własne:   -  276.340,65 zł 
 
   a) wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i F. Pracy   -   222.857,30 zł 
   b) wynagrodzenia bezosobowe      -         700,00 zł 
   c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   -    13.081,20 zł 
        (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)   
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  d) zakup materiałów i wyposażenia      -   20.298,52 zł 
– olej opałowy    -   13.684,16 
– materiały biurowe, druki, prasa  -     2.998,47 
- zakup mebli, sprzętu   -     1.178,00 
– zakup materiałów do remontów bieżących-    2.437,89 

   e) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych    -         487,00 zł 
   f zakup energii elektrycznej      -      3.040,47 zł 
   g) zakup usług remontowych      -        244,00 zł 
   h) zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacje sprzętu 
      p. pożarowego, usługi pocztowe, kominiarski    -     2.061,57 zł 
   i) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna    -       802,79 zł 
   j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych     -  12.242,00 zł 
   k) delegacje         -        53,80 zł 
   l) ubezpieczenie mienia       -      472,00 zł 
 
- wydatki na programy finansowane z udziałem UE 
W dziale tym zaplanowane są środki na realizację projektu w ramach POKL  
pn. „Nasze przedszkole”  na kwotę      -    176.344,00 zł 
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki    -    163.565,50 zł 
W tym: 
- wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS  -     161.165,51 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia   -         2.399,99 zł 
 
4)  rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie   -      1.187.287,14 zł 
I) wydatki bieżące;     -  1.187.287,14 zł 
- wydatki  na zadania własne:   -  1.152.496,14 zł 
 
a) wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i F. Pracy   -    1.014.223,92 zł 
b) wynagrodzenia bezosobowe     -             500,00 zł 
c) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   -        59.433,94 zł 
        (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz świadczenia bhp) 
d) zakup materiałów i wyposażenia     -        12.319,24 zł 
e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  -            947,02  zł 
f) zakup usług remontowych – naprawa sprzętu   -            797,10 zł 
g) podróże służbowe pracowników, bad.okresowe pracown,  
szkolenia        -         2.524,71 zł 
h) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna i internet  -        2.475,21 zł 
i) zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacje sprzętu 
    p. pożarowego, usługi serwisowe, pocztowe, informatyczne -        2.174,53 zł 
j) ubezpieczenie mienia      -       1.134,00 zł 
k) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego  
    i urządzeń kserograficznych     -       3.350,07 zł 
l) najem lokalu       -         146,40 zł 
ł) odpis na fundusz świadczeń socjalnych    -   52.470,00 zł 
 
 
- wydatki na programy finansowane z udziałem UE 
W dziale tym zaplanowane są środki na realizację projektu w ramach POKL  
pn. „Skocznia w przyszłość”  . 
Na plan         -         34.795,00 zł 
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Wydatkowano kwotę        -    34.791,00 zł 
W tym: 
a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe trenerów wraz z pochodnymi -    20.595,00 zł 
          (składki ZUS i F. Pracy) 
b) zakup materiałów i wyposażenia      -      6.831,05 zł 
c) zakup usług pozostałych       -     
 3.866,00 zł 

– organizacja wycieczek (usługi transportowe,  
przewodnik, bilety wstępu, konsumpcja)   

d) zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych  -    3.498,95 zł 
W okresie sprawozdawczym zakończono realizację projektu.    
  
5) rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół    -  254.233,38 zł 
 

a) płace kierowców i opiekunów brutto, składka ZUS i składka na Fundusz 
Pracy         - 105.948,43 zł 

a) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy  
zlecenie osób sprawujących opiekę nad dzieckiem dowożonym  
do siedziby szkoły       -   1.261,66 zł 

c) paliwo, oleje i części zamienne do autobusów   - 74.125,51 zł  
d) remonty autobusów, przeglądy techniczne, 
 ubezpieczenie autobusów      - 19.725,94 zł 
e) dowożenie dzieci przez przewoźnika     - 46.377,50 zł 
f)  Fundusz Świadczeń Socjalnych     -   3.667,48 zł 
g)  zakup usług telekomunikacyjnych, wydatki bhp,  
     delegacje, badania okresowe      -   1.626,86 zł 

      h) podatek od środków transportowych     -   1.500,00 zł 
 

6) rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
 
Wydatkowano kwotę        -    8.720,00 zł  
( delegacje, szkolenia, dofinansowanie studiów )   
 
7) rozdział 80148 – stołówki szkolne     - 332.719,77 zł 
a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP    - 186.296,61 zł 
b) wynagrodzenia bezosobowe      -          0,00  zł 
c)wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia 
    BHP dla pracowników stołówki      -    2.266,66 zł 
d) zakup środków żywności na stołówkę     -126.094,26 zł 
e) zakup materiałów i wyposażenia      -   8.059,44 zł 

- środki czystości, materiały biurowe, części do remontu 
zmywarki, papier do drukarki, zakup akcesoriów komputerowych   

   f) zakup usług        -   2.547,10 zł 
     - naprawy sprzętu kuchennego i inne    

- usługi telefoniczne      
  g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, 
     badania okresowe        -      120,40 zł 
 d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    -   7.335,00 zł 
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8) rozdział 80195 – pozostała działalność     -     34.140,00 zł 
 
a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów -     29.040,00 zł 
b) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce  -       3.750,00 zł 
c) wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kwalifikacyjnej- 
awans zawodowy nauczycieli      -      1.350,00 zł 
   
Dział 851 – Ochrona zdrowia 
Kwota zaplanowana w tym dziale , to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii. 
Na plan         -     44.090,00 zł 
Wydatkowano  kwotę        -     39.818,47 zł 
W tym : 
- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów     
 Alkoholowych, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     -      11.165,00 zł  
- zakup nagród rzeczowych dla dzieci w związku z realizacją konkursów, 
  rozgrywek sportowych   w ramach propagowania zdrowego stylu życia 
 zakup filmu o tematyce przeciwalkoholowej    -      2.768,97 zł 
- koszty związane  z wydawaniem opinii lekarskich, zwrotem kosztów 
   na leczenie         -       4.284,50 zł 
- seminarium z profilaktyki przeciwalkoholowej    -       1.000,00 zł 
- dotacja na świetlice realizującą program socjoterapeutyczny  -     20.000,00 zł 
- zorganizowanie spektaklu o tematyce z przeciwdziałaniu narkomanii      -         600,00 zł 
 
Dział 852 – Pomoc Społeczna 
Działalność opieki społecznej finansowana jest wspólnie – ze środków budżetu państwa jako 
zadanie zlecone gminie i częściowo ze środków gminy jako zadania własne . Łącznie w 
budżecie gminy na tą działalność przewidziano środki w kwocie    -1.710.400,90 zł 
Z czego 1.472.896 zł to środki budżetu państwa, a 162.915 zł z budżetu gminy oraz środki na 
realizację projektu systemowego w ramach POKL – 74.589,90 zł. 
Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym      -1.687.169,99 zł 
I) wydatki bieżące;     -  1.687.169,99 zł 
 

- wydatki za zadania na zadania z zakresu  administracji rządowej i inne 
zlecone ustawami    -  1.264.849,49 zł 

W tym : 
1)  świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano         - 1.238.790,29 zł 
      a)   zasiłki rodzinne                  -    496.582,00 zł 

b) dodatki do zasiłków rodzinnych                                            -    276.596,44 zł 
c) świadczenia pielęgnacyjne.                                                    -      99.411,00 zł 
d) zasiłki pielęgnacyjne       -    170.901,00 zł 
e) zapomoga jednorazowa      -      34.000,00 zł 
f) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców -      11.544,91 zł 
g) fundusz alimentacyjny      -    113.520,00 zł 
h) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac   -      29.025,87 zł 
i)    wydatki rzeczowe                                                     -        7.209,07 zł 
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2)  ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa  za osoby pobierające świadczenia 
społeczne na kwotę                   -   2.059,20 zł 
3)pozostałe zadania związane z realizacją programu pomocy dla rodzin rolniczych 
poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi 
- zasiłki celowe        -24.000,00 zł 
 

  - wydatki  na zadania własne:   -  353.810,59 zł 
 

W tym : 
1)Domy Pomocy Społecznej      -   10.294,27 zł 
Opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej przez okres 7 msc. -   10.294,27 zł 
 
2)  ubezpieczenie zdrowotne /środki budż. państwa  za osoby pobierające świadczenia 
społeczne na kwotę                   -       3.552,17 zł 
 
3) zasiłki i pomoc w naturze                -    36.496,73 zł 

• zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 36.496,73 zł 
- zasiłki okresowe   – 14.941,17 zł 
- zasiłki celowe   –          21.555,56 zł 
 

4) zasiłki stałe        -  46.138,61 zł 
 

5) Ośrodki pomocy społecznej      -197.260,25 zł 
 
Bieżąca działalność GOPS 
Łącznie wydatkowano kwotę                                                                    - 197.260,25 zł 
a) wynagrodzenia pracowników ( § 4010,4040), pochodne  
od płac (§ 4110, § 4120, § 4440)    -  184.358,76 zł 
b)  wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje służbowe, 
ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, 
odzież ochronna, szkolenia pracowników   -    12.901,49 zł 
 
6) Pozostała działalność w tym:        - 60.068,56 zł 

a) dożywianie  uczniów w szkołach    -  46.826,40 zł 
c) doposażenie stołówki szkolnej na kwotę                -    2.170,00 zł 
d) zasiłek celowy w ramach rządowego programu  -    9.173,60 zł 

 e) wypłata świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych 
     w ramach prac społecznie użytecznych   -    1.898,56 zł 
 f) ubezpieczenie bezrobotnych zatrudnionych 
     w ramach prac społecznie użytecznych   -         0,00 zł 
 
- wydatki na programy finansowane z udziałem UE 
W dziale tym zaplanowane są środki na realizację projektu systemowego w ramach POKL  
pn. „Zacznij od nowa”  . 
Na plan         -         83.340,66 zł 
Wydatkowano kwotę        -         68.509,91 zł 
W tym: 
a) wynagrodzenia z pochodnymi     -  25.983,64 zł 
b) promocja projektu      -       500,00 zł 
c) zakup wyposażenia      -  13.400,64 zł 
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d) zakup oprogramowania     -    3.000,00 zł  
e) pomoc w formie zasiłku celowego dla uczestników -    7.225,63 zł 
 projektu 
f) szkolenia beneficjentów     -  18.400,00 zł  
          

       Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
         Plan na  2010 r.  to kwota                 -    36.329,00 zł 
 Wydatkowano kwotę                  -    36.329,00 zł 
 Wydatki poniesione: 
 - wypłata stypendiów dla uczniów na kwotę    - 26.919,00 zł 
 -zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego 
 Programu „Wyprawka szkolna”     -  9.410,00 zł 
 Są to środki z budżetu państwa oraz budżetu gminy. 
 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 
Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej  i ochrony środowiska ogółem planowano w 
budżecie gminy kwotę      - 1.794.432,00 zł 
Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę    -           1.753.804,40 zł 
w tym : 
1) wydatki bieżące – plan      -          1.771.432,00 zł 
           - wykonanie     -          1.739.359,32 zł 
 
I.  Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan                                - 228.600,00 zł 
z czego wydatkowano na kwotę      - 225.138,85 zł 
a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty     -   87.745,11 zł 
b/zakup materiałów i części zamiennych na bieżące utrzymanie 
oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej,      -    4.263,48 zł 
c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach  -  58.481,91 zł 
d/remont systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków   -  39.848,00 zł 
e/wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska 
za wprowadzenie ścieków do wód za II pół./ 2009 r.i I pół. 2010 r., 
analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa  
za monitoring  na oczyszczalni ścieków     -   16.202,06 zł 
f/ podatek VAT od faktur        -   14.871,07 zł 
g/ wydatki BHP usługi telefoniczne i odpis na fundusz socjalny  -     3.727,22 zł 
 
II. Gospodarka odpadami – plan       -  22.400,00 zł 
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na gospodarkę odpadami 
Odbiorem wyrobów azbestowych z terenu Gminy Baranów na kwotę -  15.921,60 zł 
 
        
III. Oczyszczanie miast i wsi – plan     -  163.450,00 zł 
wydatkowano  kwotę        -  157.698,12 zł 
   z czego : 
a)płace wraz ze składka ZUS - 3 etaty     -    75.005,80 zł 
b)paliwo do śmieciarki, kosiarki , oraz niezbędne materiały i 
części zamiennych,        -    20.321,75 zł 
b)usługi remontowe śmieciarki, OC śmieciarki, opłata za składowanie 
odpadów za II pół.2009r. i I pół.2010 r., monitoring składowiska, 
praca ładowarki na wysypisku      -    56.720,25 zł 
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c) podatek VAT od faktur       -      2.146,46 zł 
d) wydatki BHP i odpis na fundusz socjalny     -      3.503,86 zł  
 
IV. Oświetlenie ulic i dróg  - plan      - 120.000,00 zł  
wydatkowano w 2010 r.       - 112.547,08 zł 
W tym   
- na za energię elektryczną na terenie całej gminy    -   87.948,33 zł 
- konserwację oświetlenia  ulicznego     -   24.598,75 zł 
 
IV. Pozostała działalność – plan      - 1.236.982,00 zł 
wydatkowano         - 1.228.053,67 zł 
W tej części budżetu ewidencjonowane są wydatki związane  
z utrzymaniem SAMK w tym  wydatki: 
a/płace wraz ze składką ZUS (16,33 etatu)     -    525.026,33 zł 
b/zakup materiałów , części zamiennych , paliwa i olejów do koparki, 
ciągnika oraz przyczepy a także, wydatki na zakup materiałów biurowych, 
wydatki BHP         -      84.635,26 zł 
c/usługi obce –   remont ciągnika i koparki, prowizja za obsługę bankową -      27.745,44 zł 
d/ opłaty  telefoniczne, badania okresowe, szkolenia   -        6.923,73 zł 
d/delegacje ryczałty samochodowe      -      11.372,83 zł 
e/odpis na fundusz świadczeń socjalnych     -      17.910,00 zł 
f/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia     -        3.498,13 zł 
g/ podatek od nieruchomości, transportowy, rolny i leśny   -    148.334,00 zł 
h)spłata dwóch rat kary za wycięcie drzew bez zezwolenia   -    400.000,00 zł 
i) opłaty za odbieranie  bezdomnych psów     -       2.607,95 zł 
 
Z tytułu nałożonej kary pieniężnej za wycinkę drzew bez zezwolenia pozostało do spłaty 
750.567,53 zł 
 
2) wydatki majątkowe: 
Zaplanowana kwota – 23.000 zł to wydatki inwestycyjne na rewitalizację centrum Baranowa 
oraz budowę oświetlenia ulicznego Czołna 1 i Czołna 3 
Wykonano w 2010  r. kwotę       -   14.445,08 zł 

a) rewitalizacja centrum Baranowa     - 1.220,00 zł 
( wykonano dokumentację projektową – schemat nasadzeń roślin  wokół Urzędu 
Gminy ) 
b) budowa oświetlenia ulicznego Czołna 1 i Czołna 3 -13.225,08 zł 
(wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz zakup  materiałów 
elektrycznych) 

. 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
W dziale tym łączny plan wydatków wynosił    -    755.667,00 zł 
(w tym wydatki inwestycyjne 83.904,00 zł – informatyzacja bibliotek z terenu powiatu 
puławskiego, budowa świetlicy wiejskiej w Niwie, Koźle  oraz wydatki – dotację na  
realizację projektu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i 
Budżetu Państwa (15%) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Lepszy start” – 
347.300 zł) 
Wydatkowano ogółem kwotę       -    688.816,32 zł 
W tym : 
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1) wydatki bieżące: 
a) wydatki na zadania własne:     -  316.963,13 zł  
-  utrzymanie Gminnego Centrum Kultury    -  198.700,00 zł  
   (dotacja dla GCK  na działalność Instytucji kultury)              
-  opłaty za energię elektryczna w świetlicach wiejskich  -      6.168,13 zł 
- wydatki w ramach funduszy sołeckich- zakup materiałów  
   budowlanych  -remont świetlicy wiejskiej w Zagoździu  -     19.095,00 zł 
  
-  utrzymanie Gminnej Biblioteki     -     93.000,00 zł 
/dotacja dla GB / 
 
b) wydatki na programy finansowane z udziałem UE: 
- dotacja celowa na realizację projektu POKL pn. „ Lepszy start”  - 294.199,85 zł 
 
2) wydatki majątkowe: 
Plan         -     83.904,00 zł 
Wykonanie        -     77.653,34 zł 
-dotacja na inwestycje na zadanie realizowane wspólnie i innymi jst  
pn .” Stworzenie systemu informatycznego łączącego  biblioteki  
publiczne powiatu puławskiego     -     74.303,98 zł 
- dokończenie rozpoczętej inwestycji – budowa świetlicy wiejskiej w Niwie 
 w ramach Funduszu Sołeckiego     -      3.349,36 zł 
 
Ogółem na plan budżetowy 12.439.132,51 zł wydatkowano w 2010 roku  12.036.773,95 zł  
- 96,76 %. 
 
Zgodnie z załącznikiem 3  uchwały budżetowej 
Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wynosił - 930.376,00 zł 
W tym  
- środki na pokrycie deficytu      - 716.501,00 zł  
- spłaty kredytów i pożyczek     - 213.875,00 zł 
 
Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym wynosił -          213.875,00 zł 
W okresie 01.01.2010 – 31.12.2010 r. Gmina Baranów dokonała spłat ratalnych kredytów i 
pożyczek w łącznej wysokości 213.875,00 zł:  

- 127.680 zł  z tytułu  zaciągniętego kredyt inwestycyjny w Banku Ochrony 
Środowiska na budowę kompleksu boisk sportowych  

- 6.000 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki  w WFOŚ i GW w Lublinie na zakup 
dwóch przyczep do selektywnej zbiórki odpadów 

- 5.195 zł tytułu zaciągniętej pożyczki  w WFOŚ i GW w Lublinie na 
rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Baranowie ul. Polna 

- 75.000 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki z Fundacji Wspomagania Wsi w 
Warszawie na budowę wodociągu wiejskiego w Składowie 

Ponadto w tym okresie  została umorzona pożyczka w WFOŚ i GW w Lublinie w kwocie 
18.000 zł oraz spłacona pożyczka w Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie. 
Z zaciągniętych kredytów i pożyczek  pozostało do spłaty 100.769,52 zł: 

- kredyt  BOŚ kwota    - 64.404,52 zł 
- pożyczka WFOŚ i GW kwota  - 36.365,00 zł 
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Zgodnie z załącznikiem 4 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2010 r. z 
budżetu gminy” plan i wykonanie w 2010  przedstawia się w następujący sposób: 
 
 

Dział Rozdział Treść 
Plan dotacji 

/ w zł/ 
Wykonanie 

dotacji 
podmiotowej celowej podmiotowej celowej 

1 2 3 4 5 6 7 

Jednostki  sektora finansów publicznych 311.700,00 zł 524.772,00 zł 311.700,00 zł 461.403,61 zł 

750 
75078 

 

Dotacja celowa dla 
Gminy Wilków 
dotkniętej powodzią 

- 10.000,00 zł 0 0 

 
851 

85154 
Dotacja dla Gminnego 
Centrum Kultury 

20.000,00 zł - 20.000,00 zł 0 

921 92109 
Dotacja dla Gminnego 
Centrum Kultury 

198.700,00 zł - 198.700,00 zł 0 

921 92109 

Dotacja celowa do 
GCK na realizację 
projektu POKL pt. 
„Lepszy start” 
współfinans. ze 
środków  UE 

- 347.300,00 zł - 294.199,85 zł  

921 92116 
Dotacja dla Gminnej 
Biblioteki 

93.000,00 zł - 93.000,00 zł 0 

750 75023 

Dotacja celowa dla 
innej gminy (lidera) 
na wspólnie 
realizowane 
przedsięwzięcie w 
ramach  umowy  
- wkład własny 

 
- 

 
83.168,00 zł 

0 83.139,78 zł 

921 92116 

Dotacja celowa do 
powiatu na wspólnie 
realizowane 
przedsięwzięcie w 
ramach  umowy – 
wkład własny 

- 74.304,00 zł 0 74.303,98 zł 

754 75412 

 Dotacja celowa  dla 
Gminy Kurów na 
realizację projektu 
RPO WL 

- 10.000,00 zł 0 9.760,00 zł 

Ogółem 311.700,00 zł 524.772,00 zł 311.700,00 zł 461.403,61 zł 
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Zgodnie z załącznikiem 5 i  6 uchwały budżetowej zaplanowano w. 2010 r. realizację 
inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych na ogólną kwotę  368.160,00 zł, wykonano w 
okresie sprawozdawczym kwotę  322.212,16 zł. 
W tym: 
 
1)budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej z urządzeniami 
towarzyszącymi w miejscowości Baranów 

Plan – 10.000,00 zł  wykonanie – 0,00 zł 
 

2) rewitalizacja  Centrum Baranowa wg. koncepcji zagospodarowania terenu: 
 plan – 5.000,00 zł  wykonanie -  1.220,00 zł 
 
3) rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Baranowie ul. Polna 
 plan – 55.560,00 zł  wykonanie – 54.991,11 zł 
 
 
4) budowa dróg gminnych - plan na łączna kwotę 227.000,00 zł 
    - wykonanie łącznie    212.192,15 zł 
 
- budowa ul. Słonecznej w Baranowie 

plan – 105.000 zł  wykonanie – 102.594,54 zł  
(zakup materiałów budowlanych: kostka, krawężniki, rur) 
 
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śniadówka 
 plan- 122.000 zł  wykonanie – 109.597,69 zł 

 
5) budowa  boksu garażowego OSP w Czołnie 

plan – 10.000 zł  wykonanie – 5.704,47 zł  
 
6) zabezpieczenie przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe terenów gmin Baranów i 
Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla OSP –w ramach umowy 
partnerskiej  
 plan -10.000 zł  wykonanie – 9.760,00 zł 
 
7) przebudowa części świetlicy wiejskiej w Koźle 
 plan – 4.600 zł  wykonanie – 0,00 zł 
 
8) budowa świetlicy wiejskiej w Niwie 
           plan – 5.000 zł                      wykonanie – 3.349,36 zł 
 
 9) budowa oświetlenia ulicznego Czołna 1i Czołna 3  
  
           Plan – 18.000,00 zł  wykonanie – 13.225,08 zł 
 
10) zakupy inwestycyjne 
a) zakupy w ramach realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (85%) i Budżetu Państwa (15%) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
- projekt „Szersze horyzonty-lepsza przyszłość” – zakup kserokopiarki, zestawu 
   muzycznego 

plan – 9.000 zł wykonanie – 8.919,99 zł 
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b) zakup działki na potrzeby infrastruktury gminnej 
plan – 14.000 zł wykonanie – 12.850,00 zł 

Szczegółowe informacje na temat wykonania poszczególnych inwestycji zawarte są w części 
opisowej  dotyczącej wydatków budżetowych. 
 
Wydatki na programy wieloletnie zawarte w załączniku nr 6 planuje się realizować w 2011 r. 
Warunkiem realizacji jest pozyskanie środków z programów PROW, RPO WL 
oraz z dotacji z budżetu państwa. 
 
Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej  w ramach wydatków  na programy 
i projekty realizowanych ze środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
zaplanowano  7 projektów z  programu POKL  : 
a) program POKL 

- projekt „Skocznia w przyszłość“ 
- projekt „Szansa na rozwój” 
- projekt „Nasze przedszkole” 
- projekt „Szersze horyzonty-lepsza przyszłość” 
- projekt ‘Lepszy start” 
- projekt „Inicjatywa lokalna gwarancja sukcesu” 
- projekt systemowy „Zacznij od nowa” 

 
Na łączny plan  wydatków na programy i projekty realizowanych ze środków  
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  stanowiący kwotę 929.245,13 zł zrealizowano 
środki w kwocie  858.827,51 zł 
Szczegółowe informacje na temat poniesionych wydatków na realizację projektów zarówno 
ze środków budżetu Unii Europejskiej jak i Budżetu Państwa zawarte są w części opisującej 
wydatki budżetowe zgodnie z klasyfikacją budżetową. 
 
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE dokonywane w trakcie roku budżetowego  obejmowały głównie  
projekty POKL w szczególności projekt pn. „Nasze przedszkole”. 
Zmiana  wynikła z braku możliwości osiągnięcia założonych rezultatów na etapie planowania 
co w efekcie  spowodowało zmianę – zmniejszenie wartości projektu o kwotę 46.431,00 zł  
(zmniejszenie liczebności grupy docelowej objętej wsparciem ze 120 do 90 dzieci) 
 
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej  określającym plan wydatków w 
ramach Funduszu Sołeckiego  w 2010 r. w kwocie 41.563 zł  wykonano wydatki  w kwocie 
27.744,36 zł 
- sołectwo Zagóźdź – zakup materiałów budowlanych do  świetlicy – 5.805,00 zł 
- sołectwo Huta – zakup i montaż drzwi w świetlicy – 3.879,00 zł 
- sołectwo Czołna- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego 
oraz zakup materiałów elektrycznych -  5.300,00 zł 
- sołectwo Kozioł – zakup i montaż drzwi w świetlicy – 3.852,00 zł 
- sołectwo Wola Czołnowska – zakup i montaż okien w świetlicy – 5.559,00 zł 
- sołectwo Niwa- kontynuacja budowy świetlicy (zakup materiałów budowlanych do 
wykonanie tynków oraz  wykonanie tynków) – 3.349,36 zł 
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WYKONANIE BUDŻETU ZA 2010 ROK 
SAMK BARANÓW 

 
 
W zakresie remontu dróg gminnych w 2010 r. pracownicy SAMK wykonali następujące 
prace przy użyciu sprzętu: 
 

1. Baranów: 
a) miejscowa naprawa zapadniętego chodnika ul. Południowa koło posesji P. Furtas 

polegająca na rozebraniu kostki brukowej, ponownym wykonaniu podsypki 
cementowo-piaskowej i ułożeniu kostki brukowej, 

b) rozbiórka chodnika przy ul. Zagrody na długości 1200 m po stronie południowej: 
a) demontaż (zerwanie) starych płytek chodnikowych, krawężników i wjazdów 

betonowych, 
b) załadunek na przyczepy i wywóz gruzu na bazę SAMK, 
c) wycinka drzew znajdujących się w pasie drogowym, 
d) demontaż kostki brukowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na długości 

300,0 m i szerokości 1,50 m od posesji P. Wojewody do posesji P. Szwagrzaka, 
e) ułożenie kostki brukowej, krawężników i obrzeży chodnikowych na palety i 

wywóz na bazę SAMK, 
c) wykopanie wykopu koparką pod słup elektryczny na skrzyżowaniu ulic 

Michowskiej, Zagrody i Rynek, 
d) naprawa drogi gminnej asfaltowej Baranów – Zagóźdź polegająca na miejscowym 

uzupełnieniu ubytków w nawierzchni emulsją, masą asfaltową i grysem, 
e) naprawa drogi gminnej asfaltowej ul. Długa i ul. Buźnicznej polegająca na 

miejscowym uzupełnieniu ubytków w nawierzchni emulsją, masą asfaltową i 
grysem, 

f) naprawa drogi gminnej do oczyszczalni ścieków polegająca na miejscowym 
nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków gruzem budowlanym i wyrównaniu drogi 
koparką,  

g) naprawa drogi gminnej od ul. Zagrody w kierunku Wieprza do tzw. Czarnego 
Dołu polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków gruzem 
budowlanym i żwirem i wyrównaniu drogi koparką,  

h) wycinka drzew i krzaków przy drodze gminnej od ul. Zagrody do posesji P. 
Kowalczyk przy rowie odwadniającym, 

i) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na chodniku przy Ośrodku 
Zdrowia od strony ul. Długiej, polegającym na rozebraniu i obniżeniu chodnika z 
kostki brukowej ponownym wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej i 
ułożeniu kostki brukowej, 

j) miejscowa naprawa zapadniętej kostki brukowej w ul. Weselnej  koło posesji P. 
Wawer i Domu Weselnego  polegająca na rozebraniu kostki brukowej, ponownym 
wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej i ułożeniu kostki brukowej, 

k) miejscowa naprawa zapadniętej kostki brukowej w ul. Południowej na przeciw 
posesji P. Niedbalskiego i P. Kulika  polegająca na rozebraniu kostki brukowej, 
ponownym wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej i ułożeniu kostki 
brukowej, 

l) budowa ulicy Słonecznej: 
− wykonanie koryta drogi równiarką (wynajem z PRD Puławy) na długości 

około 172,00 m i szerokości 5,0 m wraz z przemieszczeniem, rozgarnięciem i 
częściowo z hałdowaniem nadmiaru ziemi, 
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− załadunek koparko-ładowarką TEREX nadmiaru ziemi z hałdy i wywóz 
ciągnikiem  z przyczepą na teren budowanego boiska szkolnego, 

− wbudowanie przepustów drogowych Ø 60 szt. 12 na wjeździe z drogi 
powiatowej Baranów-Czołna na ul. Słoneczną , 

− rozplantowanie przy użyciu równiarki (wynajem z PRD Puławy)  i koparko-
ładowarki TEREX  nawiezionego żwiru na podbudowę, 

− wykonanie stabilizacji betonowej o długości około 172,00 m i szerokości 5,0 
m: 

• rozwiezienie i rozsypanie cementu workowanego, 
• wymieszanie cementu z pospółką przy użyciu ciągnika, 
• ręczne wybranie kamieni po wymieszaniu, 
• wykonanie profilu drogi równiarką wraz z zagęszczeniem stabilizacji 

walcem drogowym (wynajem z PRD Puławy), 
− pielęgnacja stabilizacji betonowej polegająca na polewaniu wodą, 
− dowóz materiałów niezbędnych do budowy drogi: kostki brukowej, 

krawężników, cementu, 
− prace porządkowe, plantowanie poboczy, 
− oznakowanie ul. Słonecznej polegające na wbudowaniu znaków drogowych, 

m) infokiosk: 
− wykonanie wykopu pod fundament, 
− wykonanie zbrojenia i szalunku, 
− zabetonowanie fundamentu, 
− wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości 1,70 m i szerokości 1,40m 

wraz z opaską wokół infokiosku: 
• wykonanie koryta pod chodnik, 
• ustawienie obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, 

n) rozbiórka chodnika przy ulicy Błotnej na długości około 237,00 m od strony 
wschodniej: 
− demontaż (zerwanie) starych płytek chodnikowych, krawężników, 
− załadunek i wywóz gruzu na bazę SAMK. 

 
 
2. Niwa: 

a) odwodnienie drogi na odcinku około 50 m od P. Maruszaka w kierunku południowym 
polegające na wykopaniu obustronnych rowów wraz uzupełnieniem ubytków poprzez  
nawiezienie ziemi. 

 
 

3. Czołna: 
a) wbudowanie przepustów drogowych Ø 40 szt. 4 na wjeździe z drogi gminnej Baranów 

– Żyrzyn (Zagrody) na posesję P. Ziarek  Lucjan, 
b) wykonanie melioracji, odwodnienia terenów, tzw. Mucha: 

− wykopanie wykopu pod meliorację na długości około 100 m, 
− zasypanie wykopów pospółką żwirowo-piaskową, 
− wykonanie z kręgów betonowych studni chłonnej na odciek z melioracji 

c) naprawa drogi gminnej asfaltowej Czołna – Łysa Góra polegająca na miejscowym 
uzupełnieniu ubytków w nawierzchni masą asfaltową, 
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d) naprawa drogi gminnej od drogi asfaltowej w kierunku wschodnim do posesji P. 
Kozdrój  polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków ziemią, 

e) naprawa drogi gminnej z płyt drogowych od drogi powiatowej Czołna – Baranów do 
hydroforni w kierunku zachodnim polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków 
w pomiędzy płytami masą asfaltową. 
 
 

4.  Składów: 
a) zabezpieczenie najbardziej zagrożonych powodzią posesji poprzez nawiezienie piasku. 

 
 
5. Śniadówka: 

a) wycinka 2 szt. drzew wierzby koło stawu i topoli koło dawnej bazy SUR, 
b) naprawa drogi gminnej asfaltowej od drogi powiatowej Śniadówka- Kotliny w 

kierunku wschodnim, polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków w 
nawierzchni masą asfaltową, 

c) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Śniadówka- Kotliny w kierunku 
wschodnim do P. Szczęsnych na długości 2000,00 m polegająca na miejscowym 
nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem, 

d) utwardzenie drogi gminnej kruszywem dolomitowym o frakcji 0-31 mm, od drogi 
powiatowej Śniadówka - Kotliny od P. Zarychty w kierunku zachodnim do P. Szarugi 
na długości 1500,00 m i szerokości 5,00 m  polegająca na nawiezieniu, rozgarnięciu, 
profilowaniu drogi równiarką, 

e) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Śniadówka- Kotliny w kierunku 
wschodnim do P. Szczęsnych, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi 
równiarką (wynajem),  

f) naprawa drogi gminnej w kierunku wschodnim, (Dębin) do P. Barszcz Jan na długości 
1200,00 m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką (wynajem), 

g) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Śniadówka- Kotliny w kierunku 
zachodnim od P. Zarychty do Łysej Góry do drogi powiatowej Niwa- Żyrzyn, 
polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką (wynajem).  

 
 
6. Huta: 

a) wbudowanie (dołożenie) przepustów drogowych Ø 60 – 2 szt. na rowie 
odwadniającym przebiegającym  przez drogę gminną przy posesji P. Krawczyk T. , 

b) naprawa drogi gminnej asfaltowej  w Hucie od drogi powiatowej Baranów-Michów w 
kierunku południowym polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków w 
nawierzchni masą asfaltową. 

 
 
7. Dębczyna: 

a) naprawa drogi gminnej polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu 
ubytków żwirem przy rzece Bylinie. 
 
 

8. Wola Czołnowska: 
- naprawa drogi gminnej w kierunku południowym, od skrzyżowania przy świetlicy w 

kierunku P. Pałosza  do kapliczki, na długości 500 m, polegająca na miejscowym 
nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków destruktem asfaltowym, 
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- naprawa drogi gminnej w kierunku wschodnim od kapliczki w kierunku P. Fatygi, 
polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków destruktem 
asfaltowym, 

- naprawa drogi gminnej Wola Czołnowska – Czołna tzw. Stara Wieś na długości 
1400,0 m polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków destruktem 
asfaltowym, 

- naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Wola Czołnowska- Michów w kierunku 
północnym do P. Hudzika polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu 
ubytków ziemią, 

- naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Wola Czołnowska- Michów w kierunku 
południowym do P. Bernat polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu 
ubytków ziemią, 

- wbudowanie (dołożenie) przepustów drogowych Ø 50 – 12 szt. na wjazdach do 
posesji na rowie odwadniającym przebiegającym  wzdłuż drogi gminnej od kapliczki 
w kierunku wschodnim w kierunku P. Fatygi wraz z pogłębieniem, i udrożnieniem 
rowu. 

 
 
9. Zagóźdź: 

a) wbudowanie przepustów drogowych Ø 60 – 5 szt. na rowie odwadniającym 
przebiegającego przez drogę gminną w łąki przy posesji P. Wiszowatych. 

 
 
10. Łukawica: 

a) wbudowanie przepustów drogowych Ø 40 – 4 szt. na wjeździe z drogi gminnej  na 
posesję P. Sułek, 

b) wycinka krzaków przy drodze gminnej od drogi powiatowej Gródek-Michów od P. 
Pasima  w kierunku północnym do P. Więsyka, 

c) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Gródek-Michów w kierunku północnym, 
na długości 2700 m do drogi powiatowej Gródek - Zagóźdż polegająca na 
profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką (wynajem). 

 
 

11. Łukawka: 
a) naprawa drogi gminnej od końca drogi betonowej w kierunku północnym w kierunku 

P. Banasia polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem, 
b) naprawa drogi gminnej w kierunku południowym od drogi powiatowej Michów-

Gródek w kierunku P. Cencury polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu 
ubytków żwirem,  

c) wycinka krzaków przy drodze gminnej od skrzyżowania w centrum wsi w kierunku 
wschodnim do przystanku tzw. Mencerzówka, 

d) naprawa drogi gminnej asfaltowej od końca drogi powiatowej (szkoły) w kierunku 
południowym do wsi, polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków w 
nawierzchni masą asfaltową, 

e) naprawa drogi gminnej w kierunku wschodnim od drogi asfaltowej w kierunku P. 
Gorzkowskiego polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków 
żwirem, oraz wycince krzaków na tym odcinku drogi, 

f) naprawa drogi gminnej w kierunku południowym w kierunku  P. Barszcza i 
Szwagrzaka polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem. 
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11. Karczunek: 

a) wymiana na drodze Karczunek-Dębiny załamanych przepustów polegająca na 
wbudowaniu nowych przepustów drogowych Ø 40 – 6 szt., 

b) naprawa drogi gminnej od końca drogi asfaltowej wsi Huta do wsi Karczunek na 
długości 500,00 m, polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków 
destruktem, 

c) naprawa drogi gminnej od końca drogi asfaltowej wsi Huta do wsi Karczunek na 
długości 500,00 m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką 
(wynajem). 

 
 
12. Nowomichowska: 

a) naprawa drogi gminnej koło P. Maruszewskiego polegająca na miejscowym 
nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków żwirem. 

 
 
13. Kozioł: 

a) nawożenie ziemi pod nasyp drogi Kozioł-Klin, 
b) naprawa drogi gminnej asfaltowej od drogi powiatowej Baranów-Michów w kierunku 

południowym, polegająca na miejscowym uzupełnieniu ubytków w nawierzchni masą 
asfaltową, 

c) miejscowa wycinka krzaków przy drodze gminnej asfaltowej od drogi powiatowej 
Baranów-Michów w kierunku południowy, 

d) profilowanie poboczy równiarką (wynajem) przy drodze gminnej asfaltowej od drogi 
powiatowej Baranów-Michów w kierunku południowym wraz z wywiezieniem 
nadmiaru ziemi i uporządkowaniem poboczy. 

 
 
14. Łysa Góra: 

a) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Łysa-Góra – Żyrzyn w kierunku 
zachodnim do P. Sikorów na długości 700,00 m, polegająca na  nawiezieniu i 
uzupełnieniu ubytków destruktem, 

b) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Łysa-Góra – Żyrzyn w kierunku 
zachodnim do P. Sikorów na długości 700,00 m, polegająca na profilowaniu, 
wyrównaniu drogi równiarką (wynajem).   

 
 
15. Klin: 

a) naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Śniadówka – Czołna w kierunku 
wschodnim do końca wsi, na długości 1000,00 m, polegająca na profilowaniu, 
wyrównaniu drogi równiarką (wynajem). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 30

Pracownicy SAMK w 2010 r. wykonali następujące prace remontowe i naprawcze: 
 

1. Baza SAMK: 
a) łazienka: 
- wykonanie ocieplenia posadzki płytami styropianowymi, 
- wzmocnienie posadzki siatką  zgrzewalną, 
- wykonanie (wylanie) posadzki betonowej, 
- ułożenie posadzki i cokołu z terakoty na zaprawie klejowej wraz z fugowaniem spoin, 
- wykonanie (wymurowanie) brodzika  kabiny prysznicowej z cegły i obłożenie 

płytkami, 
- wykonanie (rozprowadzenie) instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wewnątrz 

łazienki wraz z białym montażem umywalki i sedesu,  
- wykonanie (rozprowadzenie) instalacji elektrycznej gniazdowej oraz siłowej, wraz z 

montażem  podgrzewacza wody,  gniazdek oraz lampy oświetleniowej, 
- wymian okna (rozkucie otworu, obsadzenie okna na piankę montażową), 
- malowanie farbą olejną otworu okiennego, 
- montaż parapetu drewnianego  wewnętrznego, 
- montaż stelaża aluminiowego na ścianach i suficie pod płyty gipsowo – kartonowe, 
- ułożenie styropianu (ocieplenie ścian i sufitu)  w stelażu,  
- montaż płyt gipsowo – kartonowych na stelażu na ścianach i suficie, 
- ułożenie glazury na  ścianie z umywalką oraz na ścianie z prysznicem  wraz z 

fugowaniem spoin, 
- malowanie 2x farbą olejną lamperii na dwóch ścianach, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu,   
- malowanie farbą olejną otworu drzwiowego, 
b) szatnia: 
- wykonanie ocieplenia posadzki płytami styropianowymi, 
- wzmocnienie posadzki siatką  zgrzewalną, 
- wykonanie (wylanie) posadzki betonowej, 
- ułożenie posadzki i cokołu z terakoty na zaprawie klejowej wraz  fugowaniem spoin, 
- wymiana (montaż)  lampy oświetleniowej, 
- wykonanie zabudowy skrzynki elektrycznej i kabli elektrycznych ze stelaża 

aluminiowego pod płyty gipsowo-kartonowe, 
- montaż płyt gipsowo – kartonowych na stelażu pod zabudowę skrzynki elektrycznej i 

kabli elektrycznych, 
- naprawa tynków (pęknięcia) polegająca na ułożeniu siatki plastikowej na ścianach i 

suficie i zaciągnięciu klejem, 
- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie,  
- malowanie 2x farbą olejną lamperii na  ścianach, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu,   
- malowanie farbą olejną otworu drzwiowego, 
c) pomieszczenie socjalne: 
- ułożenie posadzki i cokołu z terakoty na zaprawie klejowej wraz  fugowaniem spoin, 
- wkucie w ścianę kabli instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazdkowej, 
- wykonanie zabudowy kabli elektrycznych ze stelaża aluminiowego pod płyty 

gipsowo-kartonowe, 
- montaż płyt gipsowo – kartonowych na stelażu pod zabudowę kabli elektrycznych, 
- demontaż starych grzejników i instalacji c. o., 
- wymiana okna (rozkucie otworu, obsadzenie okna na piankę montażową), 
- malowanie farbą olejną otworu okiennego, 
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- montaż parapetu drewnianego  wewnętrznego, 
- naprawa tynków (pęknięcia) polegająca na ułożeniu siatki plastikowej na ścianach i 

suficie i zaciągnięciu klejem, 
- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, 
- malowanie 2x farbą olejną lamperii na ścianach, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu,  
- malowanie farbą olejną futryny drzwiowej zewnętrznej, 
- obłożenie drzwi zewnętrznych blachą stalową, 
- wymiana (montaż)  lampy oświetleniowej, 
d) ocieplenie ściany zewnętrznej pomieszczenia socjalnego od strony północnej i 

południowej: 
- montaż (przyklejenie) płyt styropianowych gr. 10 cm do ścian zaprawą klejową na 

tzw. „placki”, 
- wzmocnienie płyt styropianowych kołkami, 
- montaż narożników aluminiowych w otworach okiennych i drzwiowych, 
- przeszlifowanie i zaciągnięcie płyt styropianowych klejem, 
- wtopienie siatki  plastikowej, 
- ponowne zaciągnięcie powierzchni ścian klejem, 
- przeszlifowanie nierówności na ścianach, 
- montaż parapetów zewnętrznych, 
- malowanie ściany farbą emulsyjną zewnętrzną,  
e) wykonanie podestu z kostki brukowej przed wejściem do pomieszczeń: 
- ustawienie obrzeży chodnikowych, 
- ułożenie kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z montażem 

wycieraczki stalowej, 
f) prace porządkowe: 
- plantowanie terenu polegające na wywiezieniu nadmiaru ziemi i wyrównaniu terenu 

koparką, 
- układanie (segregowanie) kostki brukowej i krawężników na palety według kształtu, 

grubości i koloru. 
 
 

2. Pogonów – świetlica wiejska: 
a) wykonanie masztu anteny internetowej: 
- wykonanie konstrukcji masztu-spawanie itp., 
- malowanie farbą olejną konstrukcji masztu, 
- montaż konstrukcji masztu do szczytu budynku świetlicy, 
- pomoc przy wykonaniu (rozprowadzeniu) instalacji do odbioru internetu wewnątrz 

budynku świetlicy (montaż kabli, listew itp.). 
 
 

3. Baranów – Gimnazjum : 
a) sala 303: 
- montaż listew drewnianych, odbojowych na ścianach na wysokości stolików,   
- naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 
- malowanie 2x farbą olejną lamperii, 
- malowanie farbą olejną grzejników, drzwi, 
b) sala 203: 
- naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach pod lamperię, 
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- malowanie 2x farbą olejną lamperii, 
c) pokój nauczycielski: 
- naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na suficie, po zacieku wody, 
- miejscowe malowanie 2x farbą emulsyjną sufitu, 
d) klatka schodowa: 
- demontaż (wycięcie) drabinki stalowej wmontowanej w ścianę do naczynia 

zbiorczego, 
- naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianie, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ściany, 
e) sala 304: 
- naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie, 
- malowanie 2x farbą olejną lamperii, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 
- malowanie farbą olejną grzejników, drzwi, 
f) sekretariat, pokój dyrektora: 
- naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 
- malowanie farbą olejną grzejników, drzwi, 
g) miejscowa wymiana  na posadce listew i płytek z PCV  na korytarzu i w klasach, 

montaż na klej. 
 
 

4. Baranów – Szkoła Podstawowa: 
a) szatnia: 

− boksy: 
• spawanie wieszaków metalowych, 
• malowanie farbą olejną wieszaków metalowych, 

− korytarz: 
• naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie, 
• miejscowe malowanie 2x farbą olejną lamperii na ścianach, 
• miejscowe malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 

b) miejscowa wymiana zniszczonych gniazdek elektrycznych i włączników 
oświetleniowych w klasach i na korytarzu,  

c) sala korekcyjna: 
− naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach, 
− wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i suficie, 
− malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 
− malowanie 2x farbą olejną lamperii, 
− malowanie farbą olejną grzejników, drzwi, 
− malowanie drabinek lakierem, 
− wymiana lamp oświetleniowych 

d) łazienki- 2szt: 
− montaż bojlerów ciepłej wody-2 szt., 

• wykonanie (doprowadzenie) instalacji elektrycznej do bojerów, 
• wykonanie (doprowadzenie) instalacji wodociągowej do bojerów, 
• obniżenie umywalek wraz z wykonaniem zamocowań pod umywalki, 
• wymiana baterii umywalkowych, 

e) gabinet pielęgniarki szkolnej: 
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− naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach na wysokości 
lamperii, 

− malowanie 2x farbą olejną lamperii, 
f) naprawa ogrodzenia z siatki oddzielającej szkołę od budowy boiska (ponowne 

wkopanie słupków, naciągnięcie siatki), 
g) miejscowe krycie papą termozgrzewalną dachu na szkole oraz łącznika między szkołą  

a salą gimnastyczną, 
h) sala gimnastyczna: 

− naprawa kraty okiennej polegająca na pospawaniu wyłamanych elementów 
metalowych. 

 
 

5. Gródek – budynek po byłej szkole podstawowej: 
a) częściowa  wymiana instalacji wodociągowej z rur stalowych na PCV (w wyniku 

pęknięcia w okresie z zimowym),  
b) pomieszczenie socjalne mieszkalne: 

− naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie, 
− malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu. 

 
 

6. Wola Czołnowska: 
a) budynek po byłej szkole podstawowej: 
− zabezpieczenie w budynku okien i drzwi, 
b) budynek po byłej mleczarni – świetlica wiejska: 
− naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie,  
− rozbiórka i wymurowanie nad dachem nowego komina z cegły. 

   
 

7. Zagóźdź -  świetlica wiejska : 
a) remont świetlicy: 
- wyrównanie i wzmocnienie posadzki betonowej zaprawą samopoziomującą 
- zagruntowanie posadzki, 
- ułożenie posadzki i cokołu z terakoty na zaprawie klejowej wraz  fugowaniem spoin, 
- montaż parapetów drewnianych  wewnątrz budynku, 
- montaż stelaża aluminiowego na ścianach i suficie pod płyty gipsowo – kartonowe, 
- montaż płyt gipsowo – kartonowych na stelażu na ścianach i suficie, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu,   
- malowanie farbą olejną otworu drzwiowego, 
- montaż lamp, włączników oświetleniowych oraz gniazd elektrycznych, 
b) schody zewnętrzne: 
- obłożenie schodów betonowych kostką brukową (ustawienie obrzeży chodnikowych, 

ułożenie kostki brukowej na podsypce piaskowej), 
c) prace porządkowe wokół świetlicy: 
-    plantowanie i równanie terenu koło świetlicy poprzez nawożenie ziemi, 
-    demontaż ogrodzenia i rabatek betonowych, 
-    wycinka krzaków, 
d) montaż lamp oświetleniowych – 2 szt. na słupie koło świetlicy wraz z wykonaniem 

(doprowadzeniem) instalacji elektrycznej do słupa. 
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8. Baranów – Cmentarz Parafialny: 
a) wymiana ogrodzenia przy Pomniku Powstańców Styczniowych: 
- demontaż (rozebranie) starego ogrodzenia: słupków z kamienia i przęseł metalowych, 
- wykonanie słupków ogrodzeniowych 9 szt. z profilu metalowego (cięcie, spawanie, 

malowanie), 
- wbetonowanie 9 szt. słupków ogrodzeniowych.  

 
 

9. Baranów – Gminne Przedszkole: 
a) sale-dwa pomieszczenia, korytarz: 

− naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie, 
− wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i suficie, 
− malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 
− malowanie 2x farbą olejną lamperii na ścianach, 
− malowanie farbą olejną drzwi, futryn, grzejników i instalacji c. o., 

b) łazienki- 2 szt, kuchnia, gabinet dyrektora, pomieszczenie gospodarcze: 
− naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie, 
− malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 
− malowanie farbą olejną drzwi, futryn, grzejników i instalacji c. o. 

 
 

10.  Baranów - Urząd Gminy: 
a) pomieszczenie biurowe Nr 14: 

− demontaż ścianki działowej z płyt gipsowych na stelażu metalowym, futryny w 
celu powiększenia pomieszczenia, 

− naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie, 
− malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 
− malowanie farbą olejną parapetów i ościeżnicy drzwiowej, 
− ułożenie na posadce wykładziny PCV, 

b) pomieszczenia piwnic: 
− szklenie okien, 
− malowanie farbą olejną ościeżnic okiennych. 

 
 

11.  Łukawka – świetlica wiejska: 
a) wykonanie orynnowania (montaż korytek i rynien spustowych).   

 
12.  Baranów - Oczyszczalnia ścieków: 
a) czyszczenie komory natleniającej, demontaż siatki bioturbo wraz z konstrukcją 

metalową przy użyciu dźwigu (wynajem). 
 
 

13.  Śniadówka - świetlica wiejska: 
a) wymiana pionu elektrycznego,  
b) wykonanie ocieplenia posadzki płytami styropianowymi w pomieszczeniu koła 

gospodyń wiejskich, korytarzu, sali, 
c) wykonanie (wylanie) posadzki betonowej w/w pomieszczeniach, 
d) ułożenie posadzki i cokołu z terakoty na zaprawie klejowej wraz z fugowaniem spoin, 
e) wykonanie (betonowanie) schodów zewnętrznych: 
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− rozbiórka (skucie) starych schodów wejściowych, 
− wykonanie szalunków schodów, 
− wykonanie (betonowanie) schodów zewnętrznych, 

f) wykucie otworu drzwiowego w ścianie pomiędzy świetlicą a pomieszczeniami 
niezagospodarowanymi, wraz z obsadzeniem w otworze ościeżnicy i drzwi, 

g) skucie starego tynku cementowo-wapiennego na elewacji od strony północnej, 
h) pomoc przy pracach tynkarskich elewacji od strony północnej i południowej 

(urabianie  
 

 
 
Ponadto pracownicy SAMK w  2010 r. zrealizowali szereg zadań statutowych takich 
jak: 
 

a) bieżące utrzymanie obiektów stacji wodociągowych - hydroforni w Czołnie i 
Śniadówce: wymiana pomp głębinowych, malowanie szachów studziennych farbą 
emulsyjną, malowanie farbą olejną instalacji wewnątrz obiektów, bieżąca konserwacja 
i remonty na obiektach, odśnieżanie w okresie zimowych terenów oraz dróg 
dojazdowych do hydroforni, koszenie trawy itp., 

b) bieżące utrzymanie sieci wodociągowej:  usuwanie awarii wodociągowych itp., 
c) bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni: wymiana olejów w 

silnikach pomp, sprężarek, mieszadeł, wykonywanie bieżących  remontów na 
obiekcie, codzienna obsługa sprężarek, draimadu i kraty schodkowej, usuwanie awarii 
na przepompowniach ścieków, wymiana pomp, pływaków, zamków, usuwanie awarii 
elektrycznych: wymiana styczników, termików, odśnieżanie w okresie zimowym 
terenu oczyszczalni oraz drogi dojazdowej, koszenie traw, wywóz nieczystości 
płynnych itp., 

d) bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej: usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, 
płukanie i udrażnianie sieci itp., 

e) bieżące utrzymanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych: prace 
porządkowe, zbieranie odpadów w obrębie wysypiska, czyszczenie myjki kół, 
zbiornika na odciek, drogi dojazdowej do wysypiska i dróg wewnętrznych, 
zagęszczanie i podpychanie odpadów ładowarką (wynajem) i własnym sprzętem 
(koparką) itp., 

f) zbiórka z terenu gminy odpadów stałych zmieszanych i segregowanych:  
zbiórka odpadów zgodnie z harmonogramem, wtórna segregacja surowców, załadunek 
surowców w kontenery itp., 

g) bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów: zimowe utrzymanie dróg 
gminnych, chodników i placów poprzez odśnieżanie własnym sprzętem i wynajętym, 
posypywanie dróg i chodników piaskiem,  koszenie traw na placach gminnych i przy 
drogach, sprzątanie poboczy i rowów ze śmieci przy drogach na terenie gminy, 
bieżące remonty dróg gminnych (uzupełnianie ubytków) i chodników, wymiana i 
uzupełnianie znaków drogowych, sprzątanie ulic i chodników na terenie gminy 
poprzez koszenie przydrożnych rowów i zamiatanie itp., 

h) bieżące utrzymanie obiektów gminnych: odśnieżanie w okresie zimowym dachów 
na obiektach gminnych, wykonywanie remontów, konserwacji i napraw w obiektach, 
koszenie traw itp., 

i) bieżące utrzymanie kopalni kruszywa naturalnego:  skarpowanie poboczy, bieżące 
uzupełnianie barierek ochronnych, nasadzanie sadzonek drzew, przygotowywanie 
terenu pod nowe złoże itp., 
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j) prowadzenie transportu gminnego tj.: dowożenie dzieci do szkół oraz  realizowanie 
dowozów zleconych przez Wójta Gminy dla Gminnego Centrum Kultury, Kół 
Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, 
stowarzyszeń, przedszkola i szkół na wycieczki i różnego rodzaju imprezy.  

 
 
Ponadto pracownicy SAMK pomagali przy: 

a) organizacji imprez kulturalnych Godel 2010, dożynki gminne, mocne uderzenie 
(transport i rozstawianie namiotów, stolików, krzeseł i ławek, malowanie konstrukcji 
drewnianej sceny, prace porządkowe itp.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


