
UCHWA A Nr XXXIII/197/2005
Rady Gminy Baranów
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia bud etu gminy na 2006 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i pkt. 10, oraz art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 122, art.
128 ust 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. , Nr 15 poz.
148 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nast puje:

§ 1

1. Ustala si  dochody gminy, zgodnie z za cznikami Nr 1 na kwot 6.998.668,00 z , w tym:
- dochody zwi zane z realizacj  zada  z zakresu administracji rz dowej i innych zada

zleconych ustawami na kwot 970.315,00 z ,
- dochody z tytu u wydawania zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych na kwot

30.000,00 z .

2. Ustala si  wydatki bud etu gminy, zgodnie z za cznikiem Nr 2 na kwot 7.160.168,00 z ,
w tym:

- wydatki zwi zane z realizacj  zada  z zakresu administracji rz dowej i innych zada
zleconych ustawami na kwot 970.315,00 z ,

- wydatki na realizacj  zada  okre lonych w programie profilaktyki i rozwi zywania
problemów alkoholowych na kwot 30.000,00 z

3. Ustala si :
- przychody bud etu w wysoko ci 347.500,00 z
- rozchody bud etu w wysoko ci 186.000,00 z .

ród em pokrycia deficytu w kwocie 161.500 jest nadwy ka wolnych rodków na rachunku
bie cym.
Przychody i rozchody zestawione s  w za czniku Nr 3.

§ 2

Ustala si  rezerw  ogóln  w kwocie 71.601,00 z .

§ 3

Ustala si  wydatki na zadania inwestycyjne w wysoko ci 126.985,00 z .
Zgodnie z za cznikiem nr 4.

§ 4

Ustala si  dotacje dla gminnych instytucji kultury w cznej kwocie 116.040,00 z . o zgodnie
z za cznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala si  plan przychodów gminnego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej w



kwocie – 12.300,00 z  oraz wydatków w kwocie – 48.300,00 z
Zgodnie z za cznikiem Nr 6

§ 6

1. Upowa nia si  Wójta Gminy do dokonywania przeniesie  planowanych wydatków w
ramach dzia ów klasyfikacji bud etowej,

2. Upowa nia si  Wójta Gminy do przekazania upowa nie  do dokonywania przeniesie
planowanych wydatków w ramach dzia ów klasyfikacji innym jednostkom
organizacyjnym gminy.

§ 7

Ustala si  maksymaln  wysoko  po yczek i kredytów krótkoterminowych zaci ganych
przez Wójta Gminy w roku bud etowym w kwocie – 200.000,00 z

§ 8

Upowa nia si  Wójta Gminy do samodzielnego zaci gania zobowi za  do kwoty –
200.000,00 z

§ 9

Zobowi zuje si  Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu
wykonania bud etu za I pó rocze w szczegó owo ci uchwa y bud etowej.

§ 10

Wykonanie uchwa y powierza si  Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia i obowi zuje w roku 2006.



Za cznik Nr 1 do Uchwa y
     Rady Gminy Baranów

      Nr XXXIII/197/2005 z dnia
      30 grudnia 2005 r.

BUD ET NA 2005 ROK  dochody

plan roku 2006

Dochody razem 6 998 668
Dochody w asne 5 889 353
 Dzia  010 Rolnictwo i owiectwo 1 545
 Rozdz. 01095 Pozosta a dzia alno 1 545

§ 0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, 1 545
 jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 Dzia  400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi 141 500
 elektryczn , gaz i wod

 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 141 500
§ 0830 Wp ywy z us ug 139 500
§ 0920 Pozosta e odsetki 2 000

Dzia  700 Gospodarka mieszkaniowa 56 398
 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 56 398

§ 0470 Wp ywy z op at za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 300
§ 0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, 49 898

 jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

§ 0770 Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci nieruchomo ci 6 000
§ 0920 Pozosta e odsetki 200

 Dzia  750 Administracja publiczna 27 900
Rozdz. 75011 Urz dy wojewódzkie 240

§ 2360 Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj 240
 zada  z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada  zleconych ustawami

 Rozdz. 75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 660
§ 0450 Wp ywy z op aty administracyjnej za czynno ci urz dowe 14 760
§ 0750 Dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych Skarbu Pa stwa, 11 300

 jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

§ 0830 Wp ywy z us ug 1 600
 Dzia  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 1 642 493

 jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej, oraz
 wydatki zwi zane z ich poborem

 Rozdz. 75601 Wp ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000
§ 0350 Podatek od dzia alno ci gospodarczej osób fizycznych, op acany 10 000

 w formie karty podatkowej
Rozdz. 75615 Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci 546 700

 cywilnoprawnych oraz podatków i op at lokalnych od osób
 prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 Podatek od nieruchomo ci 530 000
§ 0320 Podatek rolny 7 100
§ 0330 Podatek le ny 6 600
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 3 000

 Rozdz. 75616 Wp ywy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków 410 500
 i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz
 podatków i op at lokalnych od osób fizycznych

§ 0310 Podatek od nieruchomo ci 73 000
§ 0320 Podatek rolny 250 000
§ 0330 Podatek le ny 30 000
§ 0340 Podatek od rodków transportowych 14 000
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000
§ 0430 Wp ywy z op aty targowej 1 500
§ 0500 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych 25 000
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wp at z tytu u podatków i op at 7 000

 Rozdz. 75618 Wp ywy z innych op at stanowi cych dochody jednostek 36 500
 samorz du terytorialnego na podstawie

§ 0410 Wp ywy z op aty skarbowej 6 500
§ 0480 Wp ywy z op at za zezwolenia na sprzeda  alkoholu 30 000

 Rozdz. 75621 Udzia y gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 638 793
§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 634 793
§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000

 Dzia  758 Ró ne rozliczenia 3 709 642
Rozdz. 75801 Cz  o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 2 196 422

§ 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 2 196 422
Rozdz. 75807 Cz  wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 496 807

§ 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 1 496 807
Rozdz. 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 6 000



plan roku 2006

§ 0920 Pozosta e odsetki 6 000
 Rozdz. 75831 Cz  równowa ca subwencji ogólnej dla gmin 10 413

§ 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 10 413
Dzia  801 O wiata i wychowanie 183 975

 Rozdz. 80101 Szko y podstawowe 140 655
§ 0830 Wp ywy z us ug 140 655

 Rozdz. 80104 Przedszkola przy szko ach podstawowych 43 320
§ 0830 Wp ywy z us ug 43 320

 Dzia  900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 125 900
 Rozdz. 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 89 900

§ 0830 Wp ywy z us ug 89 900
 Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 36 000

§ 0830 Wp ywy s us ug 36 000
Dotacje na zadania z zakresu administracji 970 315
rz dowej i inne zlecone ustawami
 Dzia  750 Administracja publiczna 55 195
 Rozdz. 75011 Urz dy wojewódzkie 55 195

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada 55 195
 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami

 Dzia  751 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, 1 220
 kontroli i ochrony prawa oraz

 Rozdz. 75101 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, 1220
 kontroli i ochrony prawa

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada 1 220
 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami

 Dzia  852 Pomoc spo eczna 913 900
 Rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne oraz sk adki na 882 000

 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada 882 000

 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami

 Rozdz. 85213 Sk adki na ubezpieczenia zdrowotne op acane za osoby 2 900
 pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada 2 900
 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami

 Rozdz. 85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia spo eczne 29 000
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj  zada 29 000

 bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
 zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami

Dotacje celowe na zadania w asne gminy 139 000
 Dzia  852 Pomoc spo eczna 139 000
 Rozdz. 85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia spo eczne 33 000

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 33 000
 w asnych zada  bie cych gmin (zwi zków

 Rozdz. 85219 O rodki pomocy spo ecznej 89 000
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 89 000

 w asnych zada  bie cych gmin (zwi zków
 Rozdz. 85295 Pozosta a dzia alno 17 000

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj 17 000
 w asnych zada  bie cych gmin (zwi zków)



Za cznik Nr 2 do Uchwa y
     Rady Gminy Baranów

      Nr XXXIII/197/2005 z dnia
      30 grudnia 2005 r.

BUD ET NA 2005 ROK  WYDATKI

plan roku 2006

Wydatki razem 7 160 168
  Wydatki bie ce 7 033 183
   wynagrodzenia i pochodne 4 105 398

   dotacje 116 040

   remonty 30 005

   pozosta e wydatki bie ce 2 781 740

  Wydatki maj tkowe 126 985

   inwestycje J.S.T. 123 000

   zakupy inwestycyjne 3 985

Wydatki w asne bie ce 6 189 853
  Wydatki bie ce 6 062 868
   wynagrodzenia i pochodne 4 024 331

   dotacje 116 040

   remonty 30 005

   pozosta e wydatki bie ce 1 892 492

  Wydatki maj tkowe 126 985

   inwestycje J.S.T. 123 000

   zakupy inwestycyjne 3 985

 Dzia  010 Rolnictwo i owiectwo 5 150
  Wydatki bie ce 5 150

   pozosta e wydatki bie ce 5 150

 Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 5 150
  Wydatki bie ce 5 150
   pozosta e wydatki bie ce 5 150

 Dzia  400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi 78 000
 elektryczn  gaz i wod
  Wydatki bie ce 78 000

   remonty 3 000

   pozosta e wydatki bie ce 75 000

 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 78 000
  Wydatki bie ce 78 000

   remonty 3 000

   pozosta e wydatki bie ce 75 000

 Dzia  600 Transport i czno 50 000
  Wydatki maj tkowe 50 000
   inwestycje J.S.T. 50 000

 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 50 000
  Wydatki maj tkowe 50 000

   inwestycje J.S.T. 50 000

 Dzia  700 Gospodarka mieszkaniowa 9 000
  Wydatki bie ce 9 000
   pozosta e wydatki bie ce 9 000

 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 9 000
  Wydatki bie ce 9 000
   pozosta e wydatki bie ce 9 000
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 Dzia  710 Dzia alno  us ugowa 73 000
  Wydatki maj tkowe 73 000
   inwestycje J.S.T. 73 000

 Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 73 000
  Wydatki maj tkowe 73 000

   inwestycje J.S.T. 73 000

 Dzia  750 Administracja publiczna 839 655
  Wydatki bie ce 839 655
   wynagrodzenia i pochodne 599 500

   pozosta e wydatki bie ce 240 155

 Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63 700
 Wydatki bie ce 63 700

   pozosta e wydatki bie ce 63 700

 Rozdz. 75023 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 773 955
  Wydatki bie ce 773 955
   wynagrodzenia i pochodne 599 500

   pozosta e wydatki bie ce 174 455

 Rozdz. 75095 Pozosta a dzia alno 2 000
 Wydatki bie ce 2 000

   pozosta e wydatki bie ce 2 000

 Dzia  754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 23 000
  Wydatki bie ce 23 000

    wynagrodzenia i pochodne 1 100

    pozosta e wydatki bie ce 21 900

Rozdz. 75412 Ochotnicze stra e po arne 23 000
  Wydatki bie ce 23 000

    wynagrodzenia i pochodne 1 100

   pozosta e wydatki bie ce 21 900

 Dzia  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 20 100
 jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej
  Wydatki bie ce 20 100
   Pozosta e wydatki bie ce 20 100

 Rozdz. 75647 Pobór podatków, op at i niepodatkowych nale no ci 20 100
  Wydatki bie ce 20 100

   Pozosta e wydatki bie ce 20 100

 Dzia  757 Obs uga d ugu publicznego 25 000
  Wydatki bie ce 25 000
   pozosta e wydatki bie ce 25 000

 Rozdz. 75702 Obs uga papierów warto ciowych, kredytów 25 000

 i po yczek jednostek samorz du terytorialnego
  Wydatki bie ce 25 000

   pozosta e wydatki bie ce 25 000

 Dzia  758 Ró ne rozliczenia 74 351
  Wydatki bie ce 74 351
   pozosta e wydatki bie ce 74 351

 Rozdz. 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 2 750
  Wydatki bie ce 2 750
   pozosta e wydatki bie ce 2 750

 Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 71 601
  Wydatki bie ce 71 601

   pozosta e wydatki bie ce 71 601
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 Dzia  801 O wiata i wychowanie 3 445 988
  Wydatki bie ce 3 442 003
   wynagrodzenia i pochodne 2 550 731

   remonty 15 005

   pozosta e wydatki bie ce 876 267

  Wydatki maj tkowe 3 985
   zakupy inwestycyjne 3 985

 Rozdz. 80101 Szko y podstawowe 2 042 925
  Wydatki bie ce 2 042 925

   wynagrodzenia i pochodne 1 467 777

   remonty 8 000

   pozosta e wydatki bie ce 567 148

 Rozdz. 80103 Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych 98 857
  Wydatki bie ce 98 857
   wynagrodzenia i pochodne 87 725

   pozosta e wydatki bie ce 11 132

 Rozdz. 80104 Przedszkola przy szko ach podstawowych 253 720
  Wydatki bie ce 249 735

   wynagrodzenia i pochodne 172 650

   remonty 1 500

   pozosta e wydatki bie ce 75 585

  Wydatki maj tkowe 3 985

   zakupy inwestycyjne 3 985

 Rozdz. 80110 Gimnazja 893 283
  Wydatki bie ce 893 283
   wynagrodzenia i pochodne 770 750

   pozosta e wydatki bie ce 122 533

 Rozdz. 80113 Dowo enie uczniów do szkó 141 853
  Wydatki bie ce 141 853
   wynagrodzenia i pochodne 51 829

   remonty 5 505

   pozosta e wydatki bie ce 84 519

 Rozdz. 80146 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli 15 350
  Wydatki bie ce 15 350
   pozosta e wydatki bie ce 15 350

 Dzia  851 Ochrona zdrowia 30 000
  Wydatki bie ce 30 000

   wynagrodzenia i pochodne 60

   dotacje 26 740

   pozosta e wydatki bie ce 3 200

 Rozdz. 85154 Przeciwdzia anie alkoholizmowi 30 000
  Wydatki bie ce 30 000
   wynagrodzenia i pochodne 60

   dotacje 26 740

   pozosta e wydatki bie ce 3 200

 Dzia  852 Pomoc spo eczna 270 960
  Wydatki bie ce 270 960
   wynagrodzenia i pochodne 137 040

   pozosta e wydatki bie ce 133 920

 Rozdz. 85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia spo eczne 63 000
  Wydatki bie ce 63 000
   pozosta e wydatki bie ce 63 000



plan roku 2006

 Rozdz. 85219 O rodki pomocy spo ecznej 149 620
  Wydatki bie ce 149 620
   wynagrodzenia i pochodne 137 040

   pozosta e wydatki bie ce 12 580

 Rozdz. 85228 Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze 1 340
  Wydatki bie ce 1 340
   pozosta e wydatki bie ce 1 340

 Rozdz. 85295 Pozosta a dzia alno 57 000
  Wydatki bie ce 57 000

   pozosta e wydatki bie ce 57 000

 Dzia  900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1 151 349
  Wydatki bie ce 1 151 349

   wynagrodzenia i pochodne 735 900

   remonty 12 000

   pozosta e wydatki bie ce 403 449

 Rozdz. 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 117 740
  Wydatki bie ce 117 740
   remonty 7 000

   pozosta e wydatki bie ce 110 740

 Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 27 500
  Wydatki bie ce 27 500
   remonty 5 000

   pozosta e wydatki bie ce 22 500

 Rozdz. 90015 O wietlenie ulic, placów i dróg 152 000
  Wydatki bie ce 152 000

   pozosta e wydatki bie ce 152 000

 Rozdz. 90095 Pozosta a dzia alno 854 109
  Wydatki bie ce 854 109
   wynagrodzenia i pochodne 735 900

   pozosta e wydatki bie ce 118 209

 Dzia  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 94 300
  Wydatki bie ce 94 300

dotacje 89 300

   pozosta e wydatki bie ce 5 000

 Rozdz. 92109 Domy, o rodki kultury, wietlice i kluby 29 600
  Wydatki bie ce 29 600

dotacje 24 600

   pozosta e wydatki bie ce 5 000

 Rozdz. 92116 Biblioteki 64 700
  Wydatki bie ce 64 700

   dotacje 64 700

Wydatki na zadania z zakresu administracji rz dowej 970 315
i inne zlecone ustawami

  Wydatki bie ce 970 315
   wynagrodzenia i pochodne 81 067

   pozosta e wydatki bie ce 889 248

 Dzia  750 Administracja publiczna 55 195
  Wydatki bie ce 55 195

   wynagrodzenia i pochodne 55 195

 Rozdz. 75011 Urz dy wojewódzkie 55 195
  Wydatki bie ce 55 195
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 wynagrodzenia i pochodne 55 195

 Dzia  751 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, 1 220
 kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa
  Wydatki bie ce 1 220
   pozosta e wydatki bie ce 1 220

 Rozdz. 75101 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, 1 220

 kontroli i ochrony prawa
  Wydatki bie ce 1 220

   pozosta e wydatki bie ce 1 220

 Dzia  852 Pomoc spo eczna 913 900
  Wydatki bie ce 913 900
   wynagrodzenia i pochodne 25 872

   pozosta e wydatki bie ce 888 028

 Rozdz. 85212 wiadczenia rodzinne oraz sk adki na ubezpieczenia 882 000

 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego
  Wydatki bie ce 882 000
   wynagrodzenia i pochodne 25 872

   pozosta e wydatki bie ce 856 128

 Rozdz. 85213 Sk adki na ubezpieczenia zdrowotne op acana za osoby 2 900

 pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy
  Wydatki bie ce 2 900

   pozosta e wydatki bie ce 2 900

 Rozdz. 85214 Zasi ki i pomoc w naturze, oraz sk adki 29 000

 na ubezpieczenia spo eczne
  Wydatki bie ce 29 000
   pozosta e wydatki bie ce 29 000



Za cznik Nr 3 do Uchwa y
     Rady Gminy Baranów

      Nr XXXIII/197/2005 z dnia
      30 grudnia 2005 r.

BUD ET NA 2005 ROK  PRZYCHODY I ROZCHODY

plan roku 2006

Przychody razem 347 500
§ 957 Nadwy ki z lat ubieg ych 347 500

 przychód z wolnych rodków na rachunku bankowym 347 500

Rozchody razem 186 000
§ 992 Sp aty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów 186 000

 Sp ata kredytu BG  Lublin 4 raty x 25.500 z  = 102.000 z 102 000

 Sp ata kredytu Bank Polskiej Spó dzielczo ci Lublin 4 raty x 21.000 z  = 84.000 z 84 000



Za cznik Nr 4 do Uchwa y
     Rady Gminy Baranów

      Nr XXXIII/197/2005 z dnia
      30 grudnia 2005 r.

BUD ET NA 2005 ROK  PLANOWANE INWESTYCJE

plan roku 2006

Wydatki razem 126 985
Zadania w asne 126 985
 Dzia  600 Transport i czno 50 000
 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 50 000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 50 000
 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 50 000

 Dzia  710 Dzia alno  us ugowa 73 000
 Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 73 000

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 73 000
 opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 73 000

 Dzia  801 O wiata i wychowanie 3 985
 Rozdz. 80104 Przedszkola przy szko ach podstawowych 3 985

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 3 985
 wydatki na zakupy inwestycyjne 3 985



Za cznik Nr 5 do Uchwa y
     Rady Gminy Baranów

      Nr XXXIII/197/2005 z dnia
      30 grudnia 2005 r.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury  2006 r.

plan roku 2006

Wydatki razem 116 040

Zadania w asne 116 040
 Dzia  851 Ochrona zdrowia 26 740
 Rozdz. 85154 Przeciwdzia anie alkoholizmowi 26 740

§ 2480 Dotacja podmiotowa z bud etu otrzymana przez 26 740
 samorz dow  instytucj  kultury 26 740

 Dzia  921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 89 300
 Rozdz. 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 24 600

§ 2480 Dotacja podmiotowa z bud etu otrzymana przez 24 600
 samorz dow  instytucj  kultury

 Rozdz. 92116 Biblioteki 64 700
§ 2480 Dotacja podmiotowa z bud etu otrzymana przez 64 700

 samorz dow  instytucj  kultury



Za cznik Nr 1 do Uchwa y
     Rady Gminy Baranów

      Nr XXXIII/197/2005 z dnia
           30 grudnia 2005 r.

P L A N

Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

Dzia  900 Rozdzia  90011

Lp. Tre Kwota

1. Stan funduszu na pocz tek roku 36.000 z

2. Przychody § 2960 w tym:
- przekazane przez Wojewod  Lubelskiego

12.300 z
2.300 z

3.
Wydatki § 4300
Zakup us ug pozosta ych (wydatki zwi zane z utrzymaniem
wysypiska mieci, utrzymaniem czysto ci itp.)

48.300 z

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



Informacja i stanie zobowi za  gminy

 Na koniec 2005 roku gmina posiada  b dzie zobowi zania w wysoko ci  286.500,00 z  z
tytu u pobranych po yczek wg poni szego zestawienia:

Lp. Cel zaci gni tej po yczki Nazwa banku Kwota zaci gni ta Kwota
sp acona

Pozostanie do
sp aty na

koniec 2005
roku

2. Modernizacja kuchni i
kot owni, oraz wyposa enie
kuchni i jej zaplecza

Bank
Gospodarki

ywno ciowej
oddzia  w
Lublinie

420.000 z  241.500 178.500 z

3. Zakup autobusu dla potrzeb
dowo enie dzieci

Bank Polskiej
Spó dzielczo ci
oddz. w Lublinie

260.000 z  152.000 108.000 z

680.000 z  393.500 286.500 z

Uwaga!

Istnieje mo liwo  jednorazowej sp aty ca ci zad enia z nadwy ki wolnych rodków za 2005 rok (patrz
za cznik Nr 3).
Wariant ten nie znalaz  odzwierciedlenia w niniejszym projekcie bud etu, gdy  w opinii Wójta  nie jest to
wariant najbardziej optymalny dla gminy.



I N F O R M A C J A
O  STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
 W  GMINIE BARANÓW ZA ROK 2005.

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego w gminie wynosi 118,9258 ha
o warto ci 438.205,80 z   z tego stan w poszczególnych so ectwach przedstawia si  nast puj co:

BARANÓW

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi  33,0913 ha  o warto ci 195.377,80 z .
Na dzia ce Nr 910/1 o pow. 0,15 ha posadowiony jest budynek Przedszkola Gminnego
o pow. u . 142 m2 o warto ci 21.632,60 z .
Dzia ka 1879  o pow. 0,14 ha przeznaczona jest na targowisko.
Na dzia ce Nr 2856 o pow. 1,65 ha znajduj  si  budynki Szko y Podstawowej i Gimnazjum
tj. budynek starej szko y o pow. u . 694,50 m2 i warto ci 125.375,46 z , budynek nowej szko y z
sal  gimnastyczn  o pow. u . 2991,54 m2

o warto ci 2.023.440,73 z  oraz budynek gospodarczy o pow. u . 30 m2  o warto ci 5.695,04 z .
czna warto  budynków wynosi 2.154.511,13 z otych.

Na dzia ce Nr 1876 o pow. 0,34 ha znajduje si  budynek Urz du Gminy ze Stra nic  OSP
i wietlic  o pow. u . 947,30 m2 o warto ci 37.208,00 z otych.
Z ogólnej powierzchni 0,34 ha dzia ki Nr 1876  wydzier awionych jest 280 m 2 pod dzia alno
gospodarcz  / kiosk „RUCH”, us ugi fryzjerskie, art. przemys owe i spo ywcze/.
Na dzia ce Nr 914/4 o pow. 0,25 ha znajduje si  budynek mieszkalny sk adaj cy si
z 20 lokali  o pow. u . 726 m2 i warto ci 78.795,40 z ., z tego 18 lokali zosta o sprzedanych
lokatorom. Do sprzeda y pozosta o 2 lokale o pow. u . 72,6 m2 i warto ci 12.078,00 z .
Na dzia ce Nr 2728 o pow. 0,38 ha znajduj  si  dwa budynki wielorodzinne
o pow. u . 608,37 m2 w sk ad których wchodzi 18 lokali mieszkalnych z czego 8 zosta o
sprzedanych lokatorom. Do sprzeda y pozosta o 10 lokali o pow. u . 290,08 m2

i warto ci 35.554 z .
Na dzia kach Nr 14 i 15 o pow. 1,34 ha znajduje si  gminne wysypisko odpadów sta ych
o powierzchni sk adowania 0,50 ha, drogi dojazdowej, zaplecza i zieleni izolacyjnej.
Na dzia ce Nr  864 o pow. 0,17 ha zlokalizowana jest oczyszczalnia cieków
o warto ci 345.525 z . Oczyszczalnia zbiera cieki z sieci kanalizacyjnej z Baranowa, której
warto  z  przykanalikami i przepompowniami wynosi 2.828.354,22 z otych.
Na dzia kach Nr 2785/1, 2785/2, 2785/3 i 2784 o pow. 1,05 ha znajduj  si  budynki by ej
Spó dzielni Us ug Rolniczych w Baranowie/ obecnie gminne/ tj. budynki magazynowe o pow.

ytkowej 876,00 m2 i warto ci 208.594,72 z otych, wiata stalowa o pow. u . 288,0 m2 o
warto ci 1.212,06 z  oraz budynek gospodarczy o pow. u ytkowej 36,70 m2 i warto ci 15.642,00

otych. Dzia ki  2485/1, 2485/2 i 2485/3 o pow. 0,69 ha przeznaczone s  pod dzia alno
gospodarcz : - stacj  paliw i  materia y budowlane.
Dzia ka Nr 1605/4 o pow. 0,09 ha jest w u ytkowaniu wieczystym Nadwi la skiego
Banku w Pu awach Oddzia  w Baranowie.
Dzia ka Nr 2250/2 o pow. 0,0281 ha -  jest dzier awiona pod sklep /odzie owy/.
Na dzia ce 887/7 o pow. 0,1585 ha znajduje si  Lecznicz Wet. dla zwierz t.
W u ytkowaniu rolniczym  jest  3,64 ha, pod  u ytkowaniem mieszkalnym jest 0,1846 ha
Cz  gruntów o powierzchni 3,0992 ha stanowi  drogi. Grunty o pow. 16,9736 ha stanowi
wody, lasy,  nieu ytki oraz 3,4424 ha to  grunty przeznaczone do sprzeda y i dzier awy.



CZO NA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 13,24 ha o warto ci 59.789,00 z otych.
Na dzia ce Nr 1/1 o pow. 0,26 ha znajduje si  hydrofornia o pow. u ytkowej 43,10 m2.
Hydrofornia zaopatruje w wod  nast puj ce miejscowo ci: Baranów, Czo na, D bczyna, Huta,
Gródek, ukawica, ukawka, Nowomichowska, Wola Czo nowska, Zagó .
Warto  hydrofornii to 1.337.155,39 ha wraz z budynkami hydrofornii w Czo nie i w Hucie.
Dzia ka Nr 754 o pow. 0,08 ha dzier awiona jest pod dzia alno  gospodarcz - sklep.
Grunty o pow.0,78 ha s  w u ytkowaniu rolniczym.
Wspólnota wiejska przekaza a na rzecz  gminy nieruchomo ci gruntowe o pow. 0,42 ha, w tym
dzia  zabudowan :  Remiza OSP i wietlica ( nr 85 o pow. 0,06 ha ) - na wspó asno   z OSP
w Czo nie po ½ cz ci  – adekwatna  warto  29.000,00 z .
Drogi zajmuj  9,58 ha.
Pozosta e grunty o pow. 2,51 ha to nieu ytki.

BCZYNA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 5,51 ha o warto ci 11.020,00 z otych.
 to drogi gminne.

GRÓDEK

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi  7,7995 ha - warto  41.894,00 z otych.
Na dzia ce Nr 23 o pow. 1,45 ha znajduje si  budynek Szko y Podstawowej o pow. u . 657,00 m2

i warto ci 125.187,25 z  oraz dwa budynki gospodarcze  o pow. u .  54,0 m2 i warto ci 3.448,30
. czna warto  budynków  wynosi 128.635,55 z .

Na dzia ce Nr 19 o pow. 0,14 ha znajduje si  Zlewnia Mleka. Dzia ka ta jest w u ytkowaniu
wieczystym Spó dzielni Mleczarskiej w Rykach.
 Drogi zajmuj   1,4195 ha.
Pozosta e grunty o pow. 4,79  ha stanowi   teren przeznaczony pod kopalni  pospó ki i nieu ytki.

HUTA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi  2,1220 ha o warto ci   13.697,00 z otych.
Na dzia kach Nr 85/2 i 85/3 o pow. 0,19 ha znajduje si  nieczynna  hydrofornia o pow.

ytkowej 60,40 m2, której warto  uj ta jest cznie z sieci  wodoci gow  Baranów - Czo na.
Na dzia ce Nr 150/3 o pow. 0,1668 ha znajduje si  stra nica OSP o pow. u ytkowej 104 m2 i
warto ci 6.115,14z .Natomiast dzia ka 150/2 o pow. 0,0152 ha wydzier awiona na rzecz
Telekomunikacji  Polskiej S.A. w Lublinie. Dzia ka Nr 124/1 o pow. 0,10 ha jest dzier awiona.
Drogi zajmuj  0,55 ha,   pozosta e grunty o pow. 1,10 ha to nieu ytki .

KLIN
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 0,37 ha o warto ci  740,00  z otych.
 i jest to droga.



KOZIO

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 5,39 ha, o warto ci 1.884,00 z .
Na dzia ce Nr 61/1 o pow. 0,04 ha znajduje si  budynek Zlewni Mleka.
Dzia ka jest w u ytkowaniu wieczystym Okr gowej Spó dzielni Mleczarskiej w Rykach
Na dzia ce 195 o pow. 0,06 ha stoi Remiza OSP . Dzia ka ta  z dniem 4 listopada 2003 r.
prawomocnym  Postanowieniem S du Rejonowego w Pu awach sta a si  wspó asno ci  OSP
w Ko le i Gminy Baranów po ½ cz ci.
Pozosta e grunty o pow. 5,32 ha to lasy i nieu ytki.

UKAWICA

Ogólna powierzchni gruntów wynosi  3,37 ha o warto ci 6.740,00 z  i s  to drogi.

UKAWKA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 17,1097 ha, o warto ci  20.470,00 z otych
Na dzia ce 279 o pow. 0,28 ha stoi wietlica wiejska.
W u ytkowaniu rolniczym jest 3.3397 ha
Drogi zajmuj  13,2700 ha.
nieu ytki zajmuj  0,22 ha.

YSA GÓRA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 4,20 ha, o warto ci  7.600,00 z otych
 to drogi.

MOTOGA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 5,51 ha  o warto ci 24.652,00 z ote,
 z czego 5,02 ha to drogi gminne -gruntowe, za  pozosta a powierzchnia 0,49 ha to u ytki rolne i
nieu ytki.

NIWA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 1,17 ha  o warto ci 1.050,00 z .
Na dzia ce 140/1 o pow. 0,03 ha  stoi  nowowybudowana   wietlica wiejska a pozosta e 1,14 ha
to grunty po one na terenach upraw polowych  i nieu ytki - przeznaczone do sprzeda y lub
dzier awy.

POGONÓW

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 0,27 ha  o warto ci 420,00 z otych
 to grunty le ne i nieu ytki.



SK ADÓW

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 1,57 ha  o warto ci 1910,00 z otych.
Na dzia ce 380/2 no pow. 0,11 ha stoi budynek /by a wietlica wiejska/ pozosta e grunty  o pow.
1,46 ha przekazane zosta y nieodp atnie przez rolników na rzecz Gminy.

NIADÓWKA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 9,2583 ha  o warto ci   20.312,00 z otych.
Na dzia ce Nr 305/2 o pow. 0,38 ha znajduje si  hydrofornia o pow. u . 60,78 m2 wraz
z sieci  wodoci gow niadówka - ysa Góra - Niwa, stanowi warto  465.913,64 z .
Na dzia ce Nr 495/1 o pow. 0,1796 ha znajduje si  budynek mieszkalny przy by ej Szkole
Podstawowej, natomiast na dz. 495/2 o pow. 0,7112 ha znajduje si  budynek po by ej Szkole.
Dzia ki  Nr: 325/1, 322/4 o pow. 0,2775 ha  zosta y przekazane przez rolników na poszerzenie
dróg gruntowych, wiejskich.
Dzia ka 439/2 o pow. 0,05 ha znajduje si  w u ytkowaniu wieczystym Spó dzielni Mleczarskiej
w Rykach. Dzia ki Nr 510, 511/1i 681/2, o cznej pow. 5,24 ha s  w u ytkowaniu rolniczym,
cz  gruntów o pow. 1,35 ha przeznaczono do sprzeda y i dzier awy.
Pozosta e grunty o pow. 1,07 ha to lasy i nieu ytki.

WOLA CZO NOWSKA

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 8,70 ha o warto ci 28.400,00 z otych.
Na dzia ce Nr 292 o pow. 1,36 ha znajduje si  Szko a Podstawowa o pow. u . 1042 m2 o warto ci
303.797,12 z
oraz budynek gospodarczy o pow. u . 49,00 m2 o warto ci 2.625,20 z .
Na dz. 298 o pow. 0,08 ha stoi by a wietlica wiejska.
Drogi gminne w obr bie tej miejscowo ci zajmuj  powierzchni   6,72 ha.
Pozosta e grunty o pow. 0,54 ha po one s  w terenach upraw polowych.

ZAGÓ

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 0,2450 ha, warto  - 2250,00 z .
Jest  to ½ cz ci z dzia ki 31 o pow. 0,49 ha.  Na tej dzia ce stoi Remiza i wietlica wiejska. Dnia
4.11. 2003 r. sta a si  wspó asno ci  OSP w Zago dziu i Gminy Baranów po ½ cz ci.

Stan gruntów na dzie    31.12.2004 r. -        101,1104 ha
                          - uby o/ sprzeda , i inne/                      - 0,8587 ha
                          - przyby o                                            - 19,2115 ha

Stan gruntów na dzie   15.11.2005 r.                        - 118,9258 ha



Dochody uzyskane z dzier aw w/w gruntów i lokali za  10 miesi cy 2005 r. przedstawiaj  si
nast puj co:

- u ytkowanie wieczyste  gruntów                                               -     209,07 z otych
- najem lokali -           24.059,07 z otych
- dzier awy pod dzia alno  gospodarcz  i mieszkaniow -          36.611,59 z otych

  Ogó em:                                            60.879,73 z otych

Baranów, dnia 15.11.2005 r.



CZ  OPISOWA

DO  PROJEKTU BUD ETU GMINY NA 2006 ROK

Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami Wójt Gminy przedk ada projekt bud etu na 2006 rok.
W celu zapewnienia Pa stwu radnym mo liwo ci podj cia w ciwej decyzji przedstawiamy oprócz
cz ci tabelarycznej projektu bud etu gminy , równie  cz  opisow , która obja nia przedk adany projekt
.
 Dok adnie zosta a  przeanalizowana mo liwo  osi gni cia dochodów w 2006 r. i
rozdysponowano je z wielk  rozwag  – bior c pod uwag  niezb dne potrzeby gminy , funkcjonowanie
jednostek organizacyjnych w szczególno ci szkó   .W projekcie dochodów bud etu gminy przewidziano
obni  podatków i  op at o 14 % w stosunku do 2005 r.
 Przy projektowaniu wydatków w niektórych pozycjach uwzgl dniono  stopie  inflacji dla wydatków
rzeczowych o 1.5 % i wynagrodze  nauczycieli o 1,5% . Wynagrodzenia pozosta ych pracowników
pozostaj  na poziomie roku 2005 .
Projektowana kwota subwencji dla gminy i podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona zosta a w
oparciu o pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11.10 2005 r. Nr ST3-4820-46/2005
Kwota dotacji na zadania z zakresu zada  ustawowych zleconych gminie ustalona zosta a pismem
Lubelskiego Urz du Wojewódzkiego Nr FB.I.3010/11/05 z dnia 21.10.2005 r.

I. DOCHODY  GMINY
Plan dochodów gminy na 2006 r. przedstawia tabela stanowi ca za cznik Nr 1 do uchwa y bud etowej.
Zaplanowane dochody przedstawiaj  si  nast puj co :

1. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany zosta  w kwocie – 257.100 z
    Do kalkulacji przyj to obni enie ceny skupu yta o 10% w stosunku do 2005 r.
    Oznacza to, e podatek rolny na rok 2006 wynosi by 69,00 z  z 1 ha przeliczeniowego / w 2005 r.
    wynosi  -  82,50 z  z 1 ha /

2. Podatek od nieruchomo ci od osób fizycznych i prawnych zaplanowany zosta  w kwocie – 603.000 z
     Do kalkulacji przyj to stawki na poziomie roku ubieg ego.

3. Podatek le ny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany zosta  w wysoko ci - 36.600 z

4. Podatek od rodków transportowych zaplanowany zosta   w kwocie - 14.000 z
   .Dochody z tego podatku nie zmieni  si  w stosunku do roku ubieg ego Dochody te s
    niewielkie z uwagi na ma  ilo rodków transportowych obj tych p aceniem tego podatku.
    Podatek ten op acaj  w ciciele samochodów ci arowych,  ci gników siod owych i
    balastowych, przyczep i naczep o adowno ci od 5 ton , oraz autobusów i samochodów
    ci arowych przystosowanych do przewozu osób.

5. Podatek op acany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysoko ci – 10.000 z .
    Podatek ten zaplanowany zosta  na poziomie przewidywanego wykonania w 2005r.

6. Podatek od spadku i darowizn zaplanowany zosta  w kwocie – 10.000 z
    Zosta  zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2005r.



7. Op ata skarbowa zaplanowana zosta a w wysoko ci -  6.500 z
    Zaplanowana zosta a na poziomie przewidywanego wykonania sprzeda y znaków w 2005 r.

8. Podatek od czynno ci cywilnoprawnych zaplanowany zosta  w wysoko ci- 25.000 z
    Zaplanowany zosta  na poziomie planowanego wykonania w 2005 r.

9. Wp ywy z wynajmu  lokali w Urz dzie Gminy ,czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych
       i dzier awa gruntów gminnych zosta y zaplanowane w wysoko ci  61.498 z na podstawie
       przewidywanego wykonania 2005 r.

10. Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych zaplanowano w kwocie  - 6.000 z
      Przewiduje si  sprzeda  gruntów gminnych.

11. Odsetki  za zw ok  od wp at zaleg ych cznie z kosztami zaplanowano w kwocie – 10.200 z
      Wp ywy te zosta y zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2005 r.

12. Wp ywy za wydane zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych zaplanowane zosta y
      w wysoko ci – 30.000 z
      Dochody te zosta y oszacowane na podstawie ilo ci punktów sprzeda y napojów alkoholowych
      w detalu i gastronomii pomno one przez op at  podstawow  tj. przy sprzeda y piwa i wina
      kwota 525 z  , a przy sprzeda y wódki – 2100 z

13. Czynsze za dzier aw  obwodów owieckich zaplanowano w kwocie 1.545 z
     /na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 r./

14. Odp atno  za korzystanie z Przedszkola Gminnego  zaplanowano w kwocie - 43.320 z .
      Odp atno  za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi  b dzie w 2006 roku 65 z  niezale nie
      od ponoszonych odp atno ci za wy ywienie .
       /na poziomie 2005 r./

15. Wp ywy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysoko ci – 4.000 z
      Zosta y zaplanowane na poziomie 2005 r.
16. Udzia y gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zosta y w kwocie

- 634.793 z  na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.

17. Subwencja ogólna zaplanowana zosta a w wysoko ci  - 3.703.642 z na podstawie pisma
Ministerstwa Finansów, z tego:
- cz  o wiatowa subwencji ogólnej wynosi – 2.196.422 z ,
- cz  podstawowa i uzupe niaj ca subwencji  wynosi  -    1.496.807 z ,
- cz  równowa ca subwencji wynosi                          -        10.413 z

18. Dotacje na zadania zlecone zosta y zaplanowane w kwocie –970.315 z na podstawie pisma
      Lubelskiego Urz du Wojewódzkiego , z czego:
- dotacja celowa na utrzymanie administracji wykonuj cej zadania zlecone –   55.195 z .
- dotacja na wydatki zwi zane z prowadzeniem i aktualizacj  rejestru wyborców – 1.220 z
- dotacja na wiadczenia rodzinne - 882.000 z
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne - 2.900 z
- dotacja na zasi ki i pomoc w naturze - 29.000 z

19.Dotacja celowa na zadania w asne gminy zaplanowane zosta y w kwocie  - 139.000 z
     /ca  na opiek  spo eczn  na podstawie pisma wojewody lubelskiego/ w tym:
-   zasi ki i pomoc w naturze  - 33.000 z



-   utrzymanie O rodka Pomocy Spo ecznej - 89.000 z
-   pozosta a dzia alno  (m.in. do ywianie uczniów)    - 17.000 z

20 . Wp ywy z odsetek bankowych od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat
       terminowych zaplanowano w wysoko ci 6.000 z  .

21. Wp ywy za korzystanie z wodoci gów wiejskich zaplanowano w wysoko ci 141.500 z .
       Na podstawie przewidywanego wykonania 2005 r. i zwi kszeniu ceny wody o 10 %

22. Wp ywy za cieki komunalne w Baranowie zaplanowano w wysoko ci 89.900 z .
      Na podstawie przewidywanego wykonanie 2005r. i wzro cie ceny odprowadzenia cieków o 10 %.

23. Z tytu u odbioru nieczysto ci sta ych na terenie ca ej gminy przewidziano dochody w wysoko ci
36.000 z . Na podstawie przewidywanego wykonania 2005 r i wzro cie o 10 %.

24. Z tytu u op aty targowej zaplanowano dochody w wysoko ci – 1.500 z
      /dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania  2005r. /.

25. Prowizja za sprzeda  znaków skarbowych zaplanowano w kwocie – 1.600 z
      na podstawie przewidywanego wykonania w 2005 r.

26. Wp ywy z op aty administracyjnej zaplanowano kwot   - 14.760 z
na podstawie przewidywanego wykonania 2005 r.

27. Wp ywy uzyskiwane z tytu u realizacji zada  z zakresu administracji rz dowej
      oraz innych zada  zleconych ustawami 240 z

28. Wp ywy z op at za korzystanie ze sto ówki szkolnej  - 140.655 z

Ogó em zaplanowane dochody wynosz –  6.998.668 z .



II.  WYDATKI:

DZIA    010   -  ROLNICTWO I OWIECTWO -   5.150,00 z

     Zaplanowane wydatki przeznaczone na:
       -    wp at  na rzecz  Izby Rolniczej w wysoko ci 2 % wp ywów podatku rolnego .

DZIA   400  -  WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGI
                           ELEKTRYCZN , GAZ  I WOD           - 78.000,00 z

  Zaplanowane wydatki bie ce to utrzymanie wodoci gów wiejskich/energia elektryczna
 materia y do remontów wodoci gów, op ata sta a za pobór wody /

DZIA   600 -  TRANSPORT I CZNO                                                     - 50.000,00 z

W dziale tym zaplanowana zosta a kwota  50.000 z  na zakup urz dze  i maszyn do produkcji
elementów budowlanych – kostki brukowej, kraw ników, p yt chodnikowych itp.

   DZIA   700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA      - 9.000,00 z

W dziale tym zaplanowano kwot  9.000 z  na utrzymanie , remont i zabezpieczenie obiektów mienia
komunalnego .

DZIA  710 – DZIA ALNO  US UGOWA   - 73.000,00 z

 to rodki przeznaczone na wydatki zwi zane z opracowaniem planu zagospodarowania
przestrzennego gminy .

DZIA  750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                            -  894.850,00 z

  W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona b dzie na :
- utrzymanie Rady Gminy – 63.700.000 z ,  na wyp at  diet i rycza tów  oraz zakupy herbaty, kawy,
zakup us ug.
- utrzymanie Urz du Gminy – 829.150 z   z czego: 55.195 z  to rodki z bud etu Wojewody na
zadania zlecone. Z  kwoty na utrzymanie Urz du Gminy rodki w wysoko ci – 599.500 z  stanowi
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i wyp at  “13”, oraz wyp at  nagród jubileuszowych dla 2
pracowników. Pozosta  to koszty zwi zane z funkcjonowaniem  Urz du
      -    sk adki na zwi zek gmin Lubelszczyzny – 2.000 z

DZIA   751- URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PA STW.
                        KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA -   1.220,00z

W dziale tym zaplanowane rodki w wysoko ci – 1.220 z  s  przeznaczone jako zadanie zlecone na
prowadzenie i aktualizacj  rejestru wyborców.

DZIA   754 – BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA
                         PRZECIWPO AROWA                                                                        23.000 z

 W dziale tym zaplanowane rodki przeznaczone s  na :
- utrzymanie ochotniczych stra y po arnych /wynagrodzenia dla konserwatorów ,



      zakup paliwa, drobne naprawy , konserwacja i ubezpieczenia samochodów ,oraz energia
            elektryczna - 23.000 z

DZIA  756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH
                       ....ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM     - 20.100,00 z

W dziale tym zaplanowane s rodki na wynagrodzenie dla so tysów za inkaso podatków
            i op at .

DZIA   757 – OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO                                            - 25.000,00 z

 Kwota zaplanowana w tym dziale, to rodki na sp at  odsetek od zaci gni tych kredytów
bankowych .

DZIA   758 – RÓ NE ROZLICZENIA                                                                   - 74.351,00z
            W dziale tym  zaplanowano rodki w wysoko ci 74.351 z  w tym:

      -     ró ne rozliczenia/obs uga bankowa /    -   2.750 z
      -     rezerwa bud etu na nieprzewidziane wydatki  -  71.601 z

DZIA   801 – O WIATA I WYCHOWANIE                                                  -  3.445.988,00 z

           W dziale tym zaplanowane rodki w wysoko ci  3.445.988 z  ,  przeznaczone b  na:

- utrzymanie szko y podstawowej w Baranowie – 2.042.925 z , z czego wynagrodzenia i pochodne
cznie z wyp at  ‘13” stanowi  kwot  – 1.467.777 z  .Pozosta a kwota 575.148 z  przeznaczona jest na

opa  , utrzymanie czysto ci , us ugi pocztowe, telefoniczne , ubezpieczenia sprz tu komputerowego i
budynku, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup rodków ywno ci. W dziale tym
zaplanowano tak e wydatki zwi zane z funkcjonowaniem sto ówki szkolnej.
-utrzymanie  klas zerowych – 98.857 z  , z czego wynagrodzenia i pochodne stanowi kwota 87.725 z .
Pozosta  przeznaczona jest na wydatki bie ce m.in  na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
oraz na zakup ksi ek.
-utrzymanie Przedszkola – 253.720 z  z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 172.650 z ,
pozosta a kwota przeznaczona jest na opa , utrzymanie czysto ci, us ugi pocztowe i telefoniczne, zakup
energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek, zakup rodków ywno ci.
- utrzymanie Gimnazjum 893.283 z , z czego wynagrodzenia i pochodne cznie z wyp at  “13”
stanowi  kwot  – 770.750 z , pozosta a kwota przeznaczona jest na wydatki bie ce: zakup materia ów i
wyposa enia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek, zakup us ug tj. telefonicznych i
pocztowych.
- dowo enie uczniów do szkó  – 141.853 z , z tego wynagrodzenia i pochodne kierowców
autobusów stanowi  kwot  – 51.829 z . Pozosta a kwota przeznaczona jest na  zakup paliwa ,
ubezpieczenie autobusów, remonty.
      -    dokszta canie i doskonalenie nauczycieli  - 15.350 z  / rezerwa na awans zawodowy
            nauczycieli/

DZIA   851 – OCHRONA ZDROWIA               - 30.000,00 z

 Kwota zaplanowana w tym dziale to :
- wydatki zwi zane z realizacj  Gminnego Programu Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych  -30.000 z . rodki te zostan  przekazane jako dotacja dla jednostki kultury na utrzymanie
klubów antyalkoholowych. i wynagrodzenie dla konsultanta ds. uzale nie



DZIA   852 – POMOC  SPO ECZNA                                                           - 1.184.860 z

 Zaplanowana w tym dziale kwota 1.184.860 z  zostaje przeznaczona na:
      -    wiadczenie rodzinne - 882.000 z /dotacja z bud etu Wojewody/
- sk adki na ubezpieczenia zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo ecznej  –  2.900 z , /dotacja z bud etu Wojewody/.

- zasi ki i pomoc w naturze  - 92.000 z  . /29.000 z  to dotacja z bud etu Wojewody/
- us ugi opieku cze I specjalistyczne us ugi opieku cze – 1.340 z
- utrzymanie O rodka Pomocy Spo ecznej – 149.620.z , z czego 137.040 z  to wynagrodzenia i
pochodne cznie z wyp at  “13” .
- pozosta a dzia alno  – 57.000.z . Kwota przeznaczona jest na dop at  do obiadów dla dzieci
szkolnych .

DZIA   900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
                         RODOWISKA                                                                            - 1.151.349,00 z

 Zaplanowane w tym dziale rodki w wysoko ci – 1.151.349,00 z zostan  przeznaczone na:
- utrzymanie oczyszczalni cieków w Baranowie– 117.740,00 z
- utrzymanie mieciarki  - 27.500 z
- o wietlenie i konserwacja ulic, placów i dróg – 152.000 z .
- Pozosta a dzia alno   - 854.109 z

 to rodki na utrzymanie SAMK z czego wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników
 to kwota – 735.900 z  . W pozosta ej kwocie mieszcz  si  koszty utrzymanie koparki, ci gnika ,
obs uga programu komputerowego , zakup druków, materia ów biurowych, rycza ty
samochodowe

DZIA   921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
                        NARODOWEGO                                                               - 94.300,00 z
 Kwota w wysoko ci – 111.000 z  b dzie przeznaczono na:
 a/dotacj  na dzia alno  jednostki kultury - 89.300 z
 b/op at  energii elektrycznej w wietlicach  -      5.000 z

Ogó em zaplanowane wydatki wynosz  7.160.168,00 z .

Informuje si  , e w cz ci  tabelarycznej  wydatków  /za cznik Nr 2 /  ogólna kwota  wydatków
sk ada si  z nast puj cych cz ci :
- wydatki w asne bie ce
- wydatki na zadania z zakresu administracji rz dowej


