
UCHWAŁA  Nr XXX/258/2008 
                                                  Rady  Gminy Baranów 
                                                 z dnia 30 grudnia 2008 r 

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009 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 9.861.555,00 zł, z tego dochody bieŜące  
9.734.755,00 zł i dochody majątkowe  126.800,00 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   1.302.395,00 zł, 
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
    w kwocie  45.150,00 zł. 
      § 2 
 
Ustala się wydatki budŜetu gminy w kwocie 10.264.875,00 zł, z tego wydatki bieŜące   
9.808.375,00 zł i wydatki majątkowe 456.500,00 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   1.302.395,00 zł, 
2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z 
    innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.500,00 zł, 
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu 
    Unii Europejskiej w kwocie 211.608,00 zł, 
4)  wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki 
    i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 44.150,00 zł 
5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania 
    narkomanii w kwocie 1.000,00 zł 
 
       
 

 



§ 3 
 

1.Określa się przychody budŜetu gminy w kwocie 630.000,00 zł i rozchody budŜetu 
w kwocie 226.680 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  403.320,00 zł  są przychody 
pochodzące z 

- nadwyŜki budŜetu jednostki samorządu  terytorialnego z lat ubiegłych w 
kwocie  230.000 zł, 

- wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku 
bieŜącym  budŜetu w kwocie 173.320,00 zł 

                 
§ 4 

 
Tworzy się rezerwy : 

1) ogólną w kwocie 63.500,00 zł, 
2) celową w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na: 
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  

w kwocie 1.000,00 zł 
 

§ 5 
  
Ustala się: 
1)wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z 
   załącznikiem Nr 4 
2)wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami 
   inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 5 
3)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu   
   Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6 
 
  

§ 6 
 
1.Określa się do dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 295.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 7 
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 8 
 



 
§ 7 

 
Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i 
Gospodarki  Wodnej w kwocie  408.500,00 zł  oraz wydatków Funduszu w kwocie 
429.500,00 zł. 
Plan finansowy stanowi załączniki Nr 9 
 

§ 8 
 
1.UpowaŜnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie 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 Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków 
na: 
a) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych  
w załączniku nr 4 
b)  programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej w granicach kwot określonych w  załączniku nr 6 
 
2.UpowaŜnia się wójta  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 
w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości  działania gminy i termin 
zapłaty upływa w roku 2010. 
 
3.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 2009 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  4  
Do Uchwały Rady Gminy 
Baranów Nr XXX/258/2008 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 
 

PLAN WYDATKÓW  
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 

 

Wysokość wydatków 
w roku: 

Źródła finansowania 

Lp. 
Program, jego cel i zadania 

(zadania inwestycyjne) 

Jednostka 
organizacyjna 

realizująca 
program lub 
koordynuj ąca 

wykonanie 

Dział 
Rozdział 

Okres 
realizacj

i 
program

u 

Łączne 
nakłady 

finansowe 

Wydatki 
poniesione w 

latach 
poprzednich 2009 2010 

Wysokość 
wydatków 
w latach 

następnyc
h 

UE 
środki 
własne 

pozostał
e źrodła 

1 

Modernizacja ul. Zagrody w 
Baranowie polegająca na 
wymianie dywanika 
asfaltowego i ułoŜeniu 
nowych chodników 

Urząd Gminy w 
Baranowie 

600 
60016 

3 lata 1.820.000 
11.300 

(dokument. 
projektowa)  

200.000 1.408.700 200.000 
910.000 

(RPO WL) 
910.000 - 

2. 
Budowa drogi  Czołna Wola 
Czołnowska 

Urząd Gminy w 
Baranowie 

600 
60016 

3 lata 1.600.000 160.342 10.000 1.429.658 - 
1.360.000 

(RPO WL) 
240.000 - 

3. 

Budowa ogólnodostępnych 
Boisk w Baranowie – 
budowa boiska piłkarskiego 
z nawierzchnią ze sztucznej 
trawy 

Urząd Gminy w 
Baranowie 

801 
80101 

4 lata 1.400.000 25.180 30.000 1.300.000 44.820 
1.190.000 
(RPO WL) 

10.000 200.000 

4. 
Rewitalizacja Centrum 
Baranowa 

Urząd Gminy w 
Baranowie 

900 
90095 

3 lata  500.000 - 5.000 120.000 375.000 
375. 000 
(PROW) 

 
125.000 - 

5. 
Modernizacja  oczyszczalni 
ścieków w Baranowie 

Urząd Gminy w 
Baranowie 

010 
01010 

2 lata 200.000 - - 50.000   150.000 
150.000 
(PROW) 

 
50.000 - 

6. 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej  w 
miejscowościach Pogonów, 
Motoga, Czołna , Wola 
Czołnowska 

Urząd Gminy w 
Baranowie 

010 
01010 

3 lata 4.000.000 
47.924 

(projekt) 
5.000 400.000 3.547.076 

 
3.000.000 
(PROW) 

 

400.000 600.000 



7. 

Stworzenie systemu 
informatycznego łączącego 
biblioteki publiczne z terenu 
powiatu puławskiego 

Urząd Gminy w 
Baranowie 

921 
92116 

2 lata 76.250 - 1.500 74.750 - 
64.512 

(RPO WL) 
11.738 - 

Razem: 
 

9.596.250 244.746 251.500 4.783.108 4.316.896 7.049.512 
1.746.73
8 

800.000 

 
Planuje się pozyskanie środków z następujących programów: 

- Regionalnego Programu Obszarów Wiejskich 
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

Oraz Programu „Blisko- boisko” 



Załącznik nr 5 
do Uchwały Rady Gminy  Baranów 
Nr XXX/258/2008 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 
  

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w  roku 2009 
nie objętych programami wieloletnimi 

 
 

 

Zmiany 
Lp. 

 
Nazwa zadania 

 

Klasyfikacja 
BudŜet. 

Wysokość 
wydatków – 
plan roku  

2009 zmniejszenia zwiększenia 

       Plan 
po zmianach 

1. 

Infrastruktura wodoci ągowa i 
sanitarna wsi 
Budowa  studni głębinowej dla potrzeb 
wodociągu wiejskiego 
 

01010 
UG 

125.000 zł    

2. 
 Transport i ł ączność 
Budowa ul. Środkowej w Baranowie 
 

60016 
UG 

80.000 zł -   

           RAZEM  205.000 zł    
 



Załącznik Nr  6 
do Uchwały Rady Gminy Baranów  
nr  XXX/258/2008 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 
Wydatki  

na programy realizowane ze środków pochodzących   z budŜetu Unii Europejskiej 
w roku 2009  

Wysokość wydatków w latach 
Lp. Nazwa i cel programu, projektu lub 

zadania 

Jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna za 
realizację programu 

Okres realizacji 
2009 2010 

      

1. 

Projekt pt „Wygraj swoją przyszłość” 
Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach 
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich 

Gimnazjum im. 
K. S. Wyszyńskiego 

sierpień 2008 
lipiec 2009 

25.200,00 zł 
dotacja rozwojowa: 

- 21.420,00 zł ze środków UE 
-   3.780,00 zł ze środków z 
budŜetu państwa 
 

 
 
 
- 
 

2. 

Projekt pt „English in Baranów“ 
Priorytet  IX  Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach 
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy 
edukacyjne na obszarach wiejskich 

Gimnazjum im. 
K. S. Wyszyńskiego 

sierpień 2008 
lipiec 2009 

18.200,00 zł 
dotacja rozwojowa: 

- 15.470,00 zł  ze środków UE 
-  2.730,00 ze środków z 
budŜetu państwa 

 

 
 
 
- 

 
3. 

 
Projekt pt „Skocznia w przyszłość” 
Priorytet  IX  Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty 

Gimnazjum im. 
K. S. Wyszyńskiego 

październik 2008 
marzec 2010 

 
205.550,00 zł 

dotacja rozwojowa: 
- 174.718,00 zł  ze środków 
UE 
- 30.832,00 ze środków z 
budŜetu państwa 

 

 
24.795,00 zł 

dotacja rozwojowa 
- 21.076,00 zł  ze środków       
UE 
- 3.719,00 ze środków z 
budŜetu państwa 

 

 
Razem 

 
  

248.950,00 zł w tym: 
- 211.608,00 zł ze środków UE 
- 37.342,00 zł ze środków z 
budŜetu państwa 

24.795,00 zł w tym: 
- 21.076,00 zł ze środków UE 
- 3.719,00 zł ze środków z 
budŜetu państwa 

 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej   w 2009 r. stanowią kwotę 211.608,00 zł 







Załącznik Nr  9 
    do Uchwały Rady Gminy Baranów 

        Nr  XXX/258/2008 
                                                                              z dnia  30 grudnia 2008 r. 

 P L A N 
 

Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. 

 
Dział 900  Rozdział  90011 

 
 

 
T r e ś ć 

 
Kwota 

1. 
Stan funduszu na początek roku 

 
21.000 zł 

 

2. 

Przychody  
  
§ 0690 

- przekazane przez Urząd Marszałkowski 
§ 0580 

- przekazane przez PFOŚ i GW w Puławach 
 

§ 0960 
- dobrowolne opłaty, darowizny osób fizycznych  i 

prawnych 

408.500 zł 
 

                 8.000 zł 
 

400.000 zł 
 
 

500 zł 
 

3. 

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

                                                    -  § 4300 
 

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

- utrzymanie terenów zieleni 
- przedsięwzięcia związane ze składowaniem 

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) 

-     usuwanie wyrobów zawierających azbest na     

429.500 zł 
 
 
 

2.000 zł 
 
 
 

2. 400 zł 
 
 
 
 
 
 
 

 
366.000 zł 

 
 
 
 
 
 



terenie Gminy- 12.000 zł                                                       
6. Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji  
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów publicznych     - § 6260   

a) infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi -  
budowa  studni głębinowej dla potrzeb 
wodociągu wiejskiego 

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

 
 
 
 
 

50.000 zł 
 
 
 

9.100 zł 

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

 
 


