
 
UCHWAŁA  Nr XIX/166/2008 

                                                  Rady  Gminy Baranów 
                                                 z dnia 24 stycznia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2008 rok 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i  pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 182,  art.188 ust 2, 
art.195 ust.2  i art.198 ust. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
249, poz. 2104  ze zm.). 

 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
     § 1 
 

Ustala się dochody gminy  w kwocie 8.935.921,00 zł, z tego dochody bieŜące  
8.635.921,00 zł i dochody majątkowe  300.000,00 zł  zgodnie z załącznikami  
Nr 1, Nr 1a w tym: 
 
1) dotacje celowe  na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
    zadań zleconych gminie ustawami w kwocie   1.298.046,00 zł, 
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
    w kwocie  37.275,00 zł. 
      § 2 
 
Ustala się wydatki budŜetu gminy w kwocie 9.491.041,00 zł, z tego wydatki bieŜące   
8.863.916,00 zł i wydatki majątkowe 627.125,00 zł  zgodnie z załącznikiem  
Nr 2, Nr 2a w tym: 
 
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne  zadania zlecone 
gminie 
    ustawami w kwocie  1.298.046,00 zł, 
2)  wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki 
    i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 36.275,00 zł 
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania 
    narkomanii w kwocie 1.000,00 zł 
 
      § 3 
 

1.Określa się przychody budŜetu gminy w kwocie 706.800,00 zł i rozchody budŜetu 
w kwocie 151.680 zł. Przychody i rozchody budŜetu sklasyfikowane według 



paragrafów określających źródło przychodu oraz rozchodu zestawione są  w 
załączniku Nr 3 
2.śródłami pokrycia deficytu gminy w kwocie  555.120,00 zł  są przychody 
pochodzące z 

-  nadwyŜki budŜetu jednostki samorządu  terytorialnego z lat ubiegłych w 
kwocie  555.120,00 zł                  

§ 4 
 

Tworzy się rezerwy : 
1) ogólną w kwocie 69.224,00 zł, 
2) celową w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na: 
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  

w kwocie 1.000,00 zł 
§ 5 

 
Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 627.125,00 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 4 

§ 6 
 
1.Określa się do dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 225.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
2. Określa się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane 
w trybie ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 
10.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6 
 

§ 7 
 
Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i 
Gospodarki  Wodnej w kwocie  415.000,00 zł  oraz wydatków Funduszu w kwocie 
546.000,00 zł. 
Plan finansowy stanowi załączniki Nr 7 
 

§ 8 
 

1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych 
wydatków w ramach działów klasyfikacji budŜetowej. 
2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do przekazania upowaŜnień do dokonywania 
przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym 



jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń 
wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków 
majątkowych. 
 
 
 

§ 9 
 

Określa  się maksymalną wysokość poŜyczek i kredytów krótkoterminowych 
zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budŜetowym w kwocie - 200.000,00 zł. 

 
§  10 

 
1.UpowaŜnia się wójta  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 
w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości  działania gminy i termin 
zapłaty upływa w roku 2009. 
2.UpowaŜnia się Wójta Gminy do  samodzielnego zaciągania zobowiązań 
do kwoty 500.000,00 zł.  
 
        § 11 
 
 UpowaŜnia się wójta do lokowania wolnych środków budŜetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu 
gminy. 

§  12 
 

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o 
przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2008 roku w szczegółowości uchwały 
oraz informacji składanych przez SPZOZ  w Baranowie i samorządowe instytucje 
kultury  w Baranowie w szczegółowości wynikającej z planów finansowych tych 
jednostek, z uwzględnieniem stanu naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

 
§ 13 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 14 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia . 



























Załącznik Nr 7 
        do uchwały Rady Gminy Baranów 
        Nr  XIX/166/2008 

                                                                              z dnia 24 stycznia 2008 r. 
 

 P L A N 
 

Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. 

 
Dział 900  Rozdział  90011 

 
 

 
T r e ś ć 

 
Kwota 

1. 
Stan funduszu na początek roku 

 
131.000 zł 

 

2. 

Przychody  
  
§ 2960 w tym: 
      - przekazane przez Urząd Marszałkowski 

- przekazane przez PFOŚ i GW w Puławach 
  
§ 0960 

- dobrowolne opłaty, darowizny osób fizycznych  i 
prawnych 

415.000 zł 
 

                405.000 zł 
    5.000 zł 
400.000 zł 

 
10.000 zł 

 
10.000 

3. 

Wydatki  razem 
 
1. Edukacja  ekologiczna – organizowanie imprez 
ekologicznych „Sprzątanie świata”                                                   
                                                           - § 4210 
 
2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie 
Gminy 

                                                    -  § 4300 
 

3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na 
terenie Gminy 
                                                            - § 4300 

 
4. Melioracje – odbudowa systemu rowów 
odwadniających i remonty przepustów drogowych  

                                                    -  § 4300 
 

5. Dotacja na realizację zadań bieŜących dla j.s.t  
                                                           - § 2440 
na: 

- utrzymanie terenów zieleni 
- przedsięwzięcia związane ze składowaniem 

546.000 zł 
 
 
 

2.000 zł 
 
 
 

2. 400 zł 
 
 
 

10.000 zł 
 
 
 

5.000 zł 
 

 
290.450 zł 

 
 
 



odpadów i ich gospodarczym wykorzystaniem 
– selektywna zbiórka i segregacja odpadów 
komunalnych (bieŜące utrzymanie wysypiska 
śmieci) 

- realizację działań słuŜących ochronie 
środowiska  i gospodarce wodno – 
kanalizacyjnej (utrzymanie i obsługa urządzeń 
na oczyszczalni ścieków  i przepompowniach) 

                                                              
6. Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji  
inwestycji 
jednostek sektora finansów publicznych     - § 6260   

- infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 
budowa  sieci wodociągowej ZagóŜdŜ-
Składów  

 
7. Realizacja zadań modernizacyjnych i 
inwestycyjnych  słuŜących ochronie środowiska  i 
gospodarce wodnej                                      -§ 6110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200.000 zł 
 
 
 
 
 
 

36.150 zł 

4. Stan funduszu na koniec roku --------------- 

 
 



SESJA 

XIX SESJA RADY GMINY BARANÓW  

GŁOSOWANIE 

w sprawie uchwalenia bud Ŝetu gminy na 2008 r. (Nr XIX/166/2008) 

Typ głosowania: JAWNE Data i czas przeprowadzenia: 24-01-2008 

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA 

Liczba Radnych: 15 Liczba głosów za: 14 

Liczba Radnych obecnych: 15 Liczba głosów przeciw: 0 

Liczba Radnych nieobecnych: 0 Liczba głosów wstrzymujących się: 1 

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE 

LISTA GŁOSUJĄCYCH 

NR NAZWISKO I IMIĘ GŁOS 

1 ADAMCZYK LUCJAN ZA 

2 BERLIŃSKI ROBERT ZA 

3 GOLUCH MARIANNA ZA 

4 HABER ANDRZEJ ZA 

5 JOŃSKI KAZIMIERZ WSTRZYMAŁ SIĘ 

6 KOKSA BOGUSŁAW ZA 

7 KULIK RYSZARD ZA 

8 LITWINEK ZOFIA ZA 

9 MAZUREK STANISŁAW ZA 

10 MOSKAL JÓZEF ZA 

11 NOWAK JAN FRANCISZEK ZA 

12 RODAK CZESŁAW ZA 

13 SKWAREK WŁADYSŁAW ZA 

14 WYCZOŁEK MIROSŁAW ZA 

15 śUREK KRZYSZTOF ZA 

 


