
 

ZARZĄDZENIE NR IV/164/2006 
Wójta Gminy Baranów 

z dnia 15 listopada 2006 r. 
 
 

w sprawie : przedłoŜenia projektu budŜetu gminy na 2007 rok. 
 

Na podstawie art.52 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) -zarządza się, co następuje: 
 

§ l 
 

Przedkłada się Radzie Gminy Baranów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie 
projekt budŜetu gminy Baranów na 2007 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 
w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 
§ 3 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem jego wydania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załączniki do Zarządzenia 
  Wójta Gminy Baranów 

    Nr IV/164/2006 z dnia 
    15 listopada 2006 r. 

 
 

UCHWAŁA 
Rady Gminy Baranów 

 
w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2007 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 samorządzie 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 następuje: 
 

§ 1 
 

1. Ustala się dochody gminy, zgodnie z załącznikami Nr 1 na kwotę 7.795.671,00 zł, w tym: 
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami na kwotę 1.341.858,00 zł, 
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na kwotę 

30.450,00 zł. 
 
2. Ustala się wydatki budŜetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 7.898.761,00 zł, 
w tym: 

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych ustawami na kwotę 1.341.858,00 zł, 

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na kwotę 30.450,00 zł 

 
3. Ustala się: 

- przychody budŜetu w wysokości 224.000,00 zł 
- rozchody budŜetu w wysokości 120.910,00 zł. 

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 103.090,00 zł jest nadwyŜka wolnych środków na 
rachunku bieŜącym. 
Przychody i rozchody zestawione są w załączniku Nr 3. 
 

§ 2 
 

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 78.000,00 zł. 
 

§ 3 
 

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 55.000,00 zł. 
Zgodnie z załącznikiem nr 4. 
 

§ 4 
 

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 146.890,00 zł. o zgodnie 
z załącznikiem Nr 5. 
 



§ 5 
 

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 
kwocie – 20.000,00 zł oraz wydatków w kwocie – 52.000,00 zł 
Zgodnie z załącznikiem Nr 6 
 

§ 6 
 

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. 

 
§ 7 

 
Ustala się maksymalną wysokość poŜyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych 
przez Wójta Gminy w roku budŜetowym w kwocie – 200.000,00 zł 
 

§ 8 
 

UpowaŜnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty – 
200.000,00 zł 
 

§ 9 
 

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu 
wykonania budŜetu za I półrocze w szczegółowości uchwały. 
 

§ 10 
 

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, 
zgodnie z załącznikiem nr 7. 
 

§ 11 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 12 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały 
     Rady Gminy Baranów 

      Nr _____________  
z dnia__________________ r. 

 
BUDśET NA 2007 ROK – DOCHODY 

 
 plan roku 2007 

 

Dochody razem 7 795 671 
Dochody własne 6 301 813 
 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 
 Rozdz. 01095 Pozostała działalność 1 000 
 § 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 1 000 
  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
  sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 
  dochody za dzierŜawę obwodów łowieckich 1 000 
 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę 149 300 
 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 149 300 
 § 0830 Wpływy z usług 147 300 
  odpłatność za wodę /95.000 x 1,55 zł = 147.250 zł/ 
 § 0920 Pozostałe odsetki 2 000 
  odsetki od wpłat za wodę 2 000 
 Dział 600 Transport i ł ączno ść 2 200 
 Rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne 2 200 
 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 2 200 
  samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
  wpływy za zajęcie pasa drogowego 2 200 
 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 41 310 
 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 310 
 § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 570 
  wpływy z opłat za wieczyste uŜytkowanie gruntów gminnych 570 
 § 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 40 540 
  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
  sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 
  czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych 3 450 
  dzierŜawa gruntów gminnych 47 090 
 § 0920 Pozostałe odsetki 200 
  odsetki za zwłokę 200 
 Dział 750 Administracja publiczna 18 372 
 Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 552 
 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 552 
  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
  dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 552 
  z zakresu administracji rządowej 
 Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 820 
 § 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 15 820 
  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
  sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 
  wpływy z wynajmu lokali w Urzędzie Gminy 15 820 
 § 0830 Wpływy z usług 500 
  prowizja za sprzedaŜ znaków skarbowych 500 
 § 0970 Wpływy z róŜnych dochodów 1 500 
  rozliczenia z lat ubiegłych 1 500 
 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz nych i od innych 1 942 742 
  jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej, oraz 
  wydatki zwi ązane z ich poborem 
 Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000 
 § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 10 000 
  w formie karty podatkowej 
  Podatek od dział. gospod. osób fizycznych /karta podatkowa/ 10 000 
 Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 695 400 
  cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
  prawnych i innych jednostek organizacyjnych 
 § 0310 Podatek od nieruchomości 679 000 
  Wpływy z podatku od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionych 679 000 
 § 0320 Podatek rolny 4 800 
  podatek rolny od osób prawnych 4 800 
 § 0330 Podatek leśny 6 600 
  Wpływy z podatku leśnego od Nadleśnictwa 6 600 
 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 
  odsetki za zwłokę od wpłat jednostek gospodarki uspołecznionej 5 000 
 Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 437 500 
  i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
  podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 
 § 0310 Podatek od nieruchomości 73 000 
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  podatek od nieruchomości od osób fizycznych 73 000 
 § 0320 Podatek rolny 250 000 
  podatek rolny od osób fizycznych /gospodarstwa rolne/ 250 000 
 § 0330 Podatek leśny 30 000 
  podatek leśny od osób fizycznych /gospodarstwa rolne/ 30 000 
 § 0340 Podatek od środków transportowych 16 000 
  podatek od środków transportowych osób fizycznych 16 000 
 § 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000 
  podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych 5 000 
 § 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 500 
  wpływy z opłaty targowej 1 500 
 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 44 000 
  podatek od czynności cywilnoprawnych 44 000 
 § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000 
  odsetki od wpłat podatków od osób fizycznych 8 000 
 Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 36 950 
  samorządu terytorialnego na podstawie 
 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 6 500 
  wpływy za znaki skarbowe 6 500 
 § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 30 450 
  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 30 450 
 Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 762 892 
 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 744 892 
  podatek dochodowy od osób fizycznych /Ministerstwo Finansów/ 744 892 
 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 18 000 
  podatek dochodowy od osób prawnych 18 000 
 Dział 758 Ró Ŝne rozliczenia 3 830 039 
 Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 251 506 
 § 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 2 251 506 
  subwencja oświatowa 2 251 506 
 Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 558 423 
 § 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 1 558 423 
  subwencja ogólna dla gminy 1 558 423 
 Rozdz. 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 6 000 
 § 0920 Pozostałe odsetki 6 000 
  odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 500 
  odsetki od środków na rachunku bankowym 600 
  odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym 300 
  odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 4 000 
  odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 600 
 Rozdz. 75831 Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin 14 110 
 § 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa 14 110 
  część równowaŜąca subwencji ogólnej 14 110 
 Dział 801 Oświata i wychowanie 188 850 
 Rozdz. 80104 Przedszkola 18 850 
 § 0830 Wpływy z usług 18 850 
  odpłatność za przedszkole /opłata stała/ 18 850 
 Rozdz. 80195 Pozostała działalność 170 000 
 § 0830 Wpływy z usług 170 00 
  odpłatność za obiady (szkoła, przedszkole) 170 000 
 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 128 000 
 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 93 000 
 § 0830 Wpływy z usług 93 000 
  opłata za ścieki kanalizacyjne /30.000 m x 3,10 zł/ 93 000 
 Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 35 000 
 § 0830 Wpływy z usług 35 000 
  dochody za korzystanie z pojemników na śmieci /550 koszy x 5,50 35 000 
  x 12 m-cy – 34.980 zł/ 
Dotacje na zadania z zakresu administracji 1 341 858 
rządowej i inne zlecone ustawami 
 Dział 750 Administracja publiczna 55 238 
 Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 55 238 
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań 55 238 
  bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
  dotacja z budŜetu państwa na administrację rządową 55 238 
 Dział 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 1 220 
  kontroli i ochrony prawa oraz 
 Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1220 
  kontroli i ochrony prawa 
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań 1 220 
  bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
  prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 220 
 Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 200 
 Rozdz. 75414 Obrona cywilna 200 
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 200 
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  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
  dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 200 
 Dział 852 Pomoc społeczna 1 285 200 
 Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na 1 261 000 
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań 1 261 000 
  bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
  dotacja z budŜetu państwa na świadczenia rodzinne 1 261 000 
 Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 2 200 
  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań 2 200 
  bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
  dotacja z budŜetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne 2 200 
 Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 22 000 
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań 22 000 
  bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 
  dotacja z budŜetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze 22 000 
Dotacje celowe na zadania własne gminy 152 000 
 Dział 852 Pomoc społeczna 152 000 
 Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 43 000 
 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 43 000 
  własnych zadań bieŜących gmin (związków 
  dotacja na zadania własne gminy /zasiłki i pomoc w naturze 43 000 
  oraz składki na ubezpieczenia społeczne/ 
 Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 000 
 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 89 000 
  własnych zadań bieŜących gmin (związków 
  dotacja z budŜetu państwa na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 89 000 
 Rozdz. 85295 Pozostała działalność 20 000 
 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 20 000 
  własnych zadań bieŜących gmin (związków 
  dotacje celowe na zadania własne 20 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do Uchwały 
     Rady Gminy Baranów 

      Nr _____________ z dnia 
      __________________ r. 

 
BUDśET NA 2007 ROK – WYDATKI 

 
 plan roku 2007 

 
Wydatki razem     7 898 761 

   Wydatki bie Ŝące 7 843 761 

    wynagrodzenia i pochodne 4 178 382 

    dotacje 146 890 

    obsługa długu 10 000 

    remonty 30 005 

    pozostałe wydatki bieŜące 3 447 989 

   Wydatki maj ątkowe 55 000 

    inwestycje J.S.T. 55 000 

Zadania własne    6 556 903 

 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 100 

   Wydatki bie Ŝące 5 100 

    pozostałe wydatki bieŜące 5 100 

 Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 5 100 

   Wydatki bie Ŝące 5 100 

    pozostałe wydatki bieŜące 5 100 

 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę 86 000 

  elektryczn ą gaz i wod ę 

   Wydatki bie Ŝące 86 000 

    remonty 3 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 83 000 

 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 86 000 

   Wydatki bie Ŝące 86 000 

    remonty 3 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 86 000 

 Dział 600 Transport i ł ączno ść 86 000 

   Wydatki bie Ŝące 86 000 

    Pozostałe wydatki bieŜące 86 000 

 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 30 000 

   Wydatki bie Ŝące 30 000 

    Pozostałe wydatki bieŜące 30 000 

 Rozdz. 60095 Pozostała działalność 56 000 

   Wydatki bie Ŝące 56 000 

    Pozostałe wydatki bieŜące 56 000 

 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 9 000 

   Wydatki bie Ŝące 9 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 9 000 

 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 000 

   Wydatki bie Ŝące 9 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 9 000 

 Dział 710 Działalno ść usługowa 55 000 

   Wydatki maj ątkowe 55 000 

    inwestycje J.S.T. 55 000 

 Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 000 

   Wydatki maj ątkowe 55 000 
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    inwestycje J.S.T. 55 000 

 Dział 750 Administracja publiczna 889 400 

   Wydatki bie Ŝące 889 400 

    wynagrodzenia i pochodne 627 500 

    remonty 2 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 259 900 

 Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 62 700 

   Wydatki bie Ŝące 62 700 

    pozostałe wydatki bieŜące 62 700 

 Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 826 700 

   Wydatki bie Ŝące 826 700 

    wynagrodzenia i pochodne 627 500 

    remonty 2 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 197 200 

 Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 38 529 

   Wydatki bie Ŝące 38 529 

    wynagrodzenia i pochodne 1 400 

    pozostałe wydatki bieŜące 37 129 

Rozdz. 75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 38 529 

   Wydatki bie Ŝące 38 529 

    wynagrodzenia i pochodne 1 400 

    pozostałe wydatki bieŜące 37 129 

 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz nych i od innych 20 100 

  jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej 

   Wydatki bie Ŝące 20 100 

    Pozostałe wydatki bieŜące 20 100 

 Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności 20 100 

   Wydatki bie Ŝące 20 100 

    Pozostałe wydatki bieŜące 20 100 

 Dział 757 Obsługa długu publicznego 10 000 

   Wydatki bie Ŝące 10 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 10 000 

 Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 10 000 

  i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego 

   Wydatki bie Ŝące 10 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 10 000 

 Dział 758 Ró Ŝne rozliczenia 82 000 

   Wydatki bie Ŝące 82 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 82 000 

 Rozdz. 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 4 000 

   Wydatki bie Ŝące 4 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 4 000 

 Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 78 000 

   Wydatki bie Ŝące 78 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 78 000 

 Dział 801 Oświata i wychowanie 3 649 220 

   Wydatki bie Ŝące 3 649 220 

    wynagrodzenia i pochodne 2 645 728 

    remonty 25 500 

    pozostałe wydatki bieŜące 977 992 

 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 818 204 

  Wydatki bie Ŝące 1 818 204 



 plan roku 2007 
    wynagrodzenia i pochodne 1 395 934 

    pozostałe wydatki bieŜące 422 270 

 Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 101 610 

   Wydatki bie Ŝące 101 610 

    wynagrodzenia i pochodne 91 637 

    pozostałe wydatki bieŜące 9 973 

 Rozdz. 80104 Przedszkola  210 140 

   Wydatki bie Ŝące 210 140 

    wynagrodzenia i pochodne 155 830 

    remonty 5 500 

    pozostałe wydatki bieŜące 48 810 

 Rozdz. 80110 Gimnazja  928 879 

   Wydatki bie Ŝące 928 879 

    wynagrodzenia i pochodne 780 530 

    remonty 5 500 

    pozostałe wydatki bieŜące 48 810 

 Rozdz. 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 155 003 

   Wydatki bie Ŝące 155 003 

    wynagrodzenia i pochodne 50 693 

    remonty 10 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 94 310 

 Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 400 

   Wydatki bie Ŝące 14 400 

    pozostałe wydatki bieŜące 14 400 

 Dział 851 Ochrona zdrowia 30 450 

   Wydatki bie Ŝące 30 450 

    wynagrodzenia i pochodne 60 

    dotacje 26 890 

    pozostałe wydatki bieŜące 3 500 

 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 450 

   Wydatki bie Ŝące 30 450 

    wynagrodzenia i pochodne 60 

    dotacje 26 890 

    pozostałe wydatki bieŜące 3 500 

 Dział 852 Pomoc społeczna 278 600 

   Wydatki bie Ŝące 278 600 

    wynagrodzenia i pochodne 136 545 

    pozostałe wydatki bieŜące 142 055 

 Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 68 000 

   Wydatki bie Ŝące 68 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 68 000 

 Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 149 600 

   Wydatki bie Ŝące 149 600 

    wynagrodzenia i pochodne 136 545 

    pozostałe wydatki bieŜące 13 055 

 Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000 

   Wydatki bie Ŝące 1 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 1 000 

 Rozdz. 85295 Pozostała działalność 60 000 

   Wydatki bie Ŝące 60 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 60 000 



  

     plan roku 2007 

 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 197 504 

   Wydatki bie Ŝące 1 197 504 

    wynagrodzenia i pochodne 676 100 

    remonty 30 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 491 404 

 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 86 004 

   Wydatki bie Ŝące 86 0004 

    remonty 15 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 71 004 

 Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 27 500 

   Wydatki bie Ŝące 27 500 

    remonty 5 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 22 500 

 Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 160 000 

   Wydatki bie Ŝące 160 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 160 000 

 Rozdz. 90095 Pozostała działalność 924 000 

   Wydatki bie Ŝące 924 000 

    wynagrodzenia i pochodne 676 100 

    remonty 10 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 237 900 

 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  120 000 

   Wydatki bie Ŝące 120 000 

    dotacje 120 000 

 Rozdz. 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 000 

   Wydatki bie Ŝące 60 000 

    dotacje 60 000 

 Rozdz. 92116 Biblioteki  60 000 

   Wydatki bie Ŝące 60 000 

    dotacje 60 000 

Zadania z zakresu administracji rz ądowej 1 341 858 

i inne zlecone ustawami  

 Dział 750 Administracja publiczna 55 238 

   Wydatki bie Ŝące 55 238 

    wynagrodzenia i pochodne 55 238 

 Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 55 238 

   Wydatki bie Ŝące 55 238 

  wynagrodzenia i pochodne 55 238 

 Dział 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 1 220 

  kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 

   Wydatki bie Ŝące 1 220 

    pozostałe wydatki bieŜące 1 220 

 Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 220 

  kontroli i ochrony prawa 

   Wydatki bie Ŝące 1 220 

    pozostałe wydatki bieŜące 1 220 

 Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 200 

   Wydatki bie Ŝące 200 

    Pozostałe wydatki bieŜące 200 

 Rozdz. 75414 Obrona cywilna 200 



 plan roku 2007 
   Wydatki bie Ŝące 200 

    Pozostałe wydatki bieŜące 200 

 Dział 852 Pomoc społeczna 1 285 200 

   Wydatki bie Ŝące 1 285 200 

    wynagrodzenia i pochodne 35 811 

    pozostałe wydatki bieŜące 1 249 389 

 Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 1 261 000 

  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

   Wydatki bie Ŝące 1 261 000 

    wynagrodzenia i pochodne 35 811 

    pozostałe wydatki bieŜące 1 225 189 

 Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby 2 200 

  pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

   Wydatki bie Ŝące 2 200 

    pozostałe wydatki bieŜące 2 200 

 Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki 22 000 

  na ubezpieczenia społeczne 

   Wydatki bie Ŝące 22 000 

    pozostałe wydatki bieŜące 22 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do Uchwały 
     Rady Gminy Baranów 

      Nr _____________ z dnia 
      __________________ r. 

 
BUDśET NA 2007 ROK – PRZYCHODY I ROZCHODY 

 
 plan roku 2007 

 
Przychody razem   224 000 

 § 957 NadwyŜki z lat ubiegłych 224 000 

  przychód z wolnych środków na rachunku bankowym 224 000 

Rozchody razem   120 910 

 § 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów 120 910 

  Spłata kredytu Bank Polskiej Spółdzielczości Lublin 1 rata x 21.000 zł, 1 rata 24 000 

  X 3.000 zł = 24.000 zł 

  Spłata kredytu BGś Lublin 3 raty x 25.500 zł = 76.500 zł 76 500 

  Spłata kredytu BOŚ S.A. w Warszawie (2 raty x 10.205 zł = 20.410 zł) 20 410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4 do Uchwały 
     Rady Gminy Baranów 

      Nr _____________ z dnia 
      __________________ r. 

 
BUDśET NA 2007 ROK – PLANOWANE INWESTYCJE 

 
 plan roku 2007 

 

Wydatki razem 55 000 
Zadania własne  55 000 
 Dział 710 Działalno ść usługowa 55 000 
 Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 000 
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 55 000 
  opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 55 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 5 do Uchwały 
     Rady Gminy Baranów 

      Nr _____________ z dnia 
      __________________ r. 

 
Wykaz dotacji dla instytucji kultury w 2007 r. 

 
 plan roku 2007 

 

Wydatki razem 146 890 
 
Zadania własne  146 890 
 Dział 851 Ochrona zdrowia 26 890 
 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26 890 
 § 2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu otrzymana przez 26 890 
  samorządową instytucję kultury  
 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  120 000 
 Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 60 000 
 § 2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu otrzymana przez 60 000 
  samorządową instytucję kultury 
 Rozdz. 92116 Biblioteki 60 000 
 § 2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu otrzymana przez 60 000 
  samorządową instytucję kultury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 6 do Uchwały 
     Rady Gminy Baranów 

      Nr _____________ z dnia 
           __________________ r. 
 
 

P L A N 
 

Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. 

 
Dział 900 Rozdział 90011 

 

Lp. Treść Kwota 

   

1. Stan funduszu na początek roku 32.000 zł 

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

20.000 zł 
10.000 zł 

3. 
Wydatki § 4300 
Zakup usług pozostałych (wydatki związane z utrzymaniem 
wysypiska śmieci, utrzymaniem czystości itp.) 

52.000 zł 
 
 

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

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik Nr 6 do Uchwały 
Rady Gminy Baranów 
Nr _____________ z dnia 
__________________ r. 

 
 

 
 
 
 

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne 
 
 

w złotych 
Prognoza 

Lp. Wyszczególnienie 

Kwota 
długu na 

dzień 
31.12.2006 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Zobowiązania wg tytułów dłuŜnych 
(1.1+1.2+1.3) 

600.500* 479.590* 357.130* 234.670* 112.210* - - 

1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez 
prefinansowania) z tytułu: 

100.500 - - - - - - 

1.1.1    poŜyczek        
1.1.2    kredytów 100.500 - - - - - - 
1.1.3.    obligacji        

1.2 Planowanie w roku budŜetowym (bez 
prefinansowania): 

500.000* 479.590* 357.130* 234.670* 112.210* - - 

1.2.1.    poŜyczki        
1.2.2    Kredyty, w tym: 500.00* 479.590*9 357.130* 234.670* 112.210* - - 

 EBOiR        
1.2.3    obligacje        

1.3 PoŜyczki, kredyty i obligacje na 
prefinansowanie 

- - - - - - - 

1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania        
1.3.2 Planowanie zobowiązania        

2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 196.00 130.910 142.460 137.460 132.460 122.210 - 



 

2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączenie 
prefinansowania 

186.00 120.910 122.460 122.460 122.460 112.210 - 

2.1.1    kredytów i poŜyczek 186.00 120.910 122.460 122.460 122.460 112.210 - 
2.1.2    wykup papierów wartościowych        
2.1.3    udzielonych poręczeń        
2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania        
2.3 Spłata odsetek i dyskonta 10.000 10.000 20.000 15.000 10.000 10.000 - 
3. Prognozowane dochody budŜetowe 8.121.407 7.795.671 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 - 
4. Prognozowane wydatki budŜetowe 9.073.907 7.898.761 7.705.761 7.705.761 7.750.000 7.750.000 - 
5. Prognozowany wynik finansowy -952.500 -103.090 194.239 194.239 150.00 150.000 - 
6. Relacje do dochodów (w %)        
6.1 Długu (art. 170 ust. 1)   (1-2.1-2.2):3 5,10% 4,60% 2,97% 1,42% - - - 

6.2 
Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 
3) (1.1+1.2+2.1):3 

- - - - - - - 

6.3 Spłaty zadłuŜenia (art. 169 ust. 1)    (2:3) 2,41& 1,67% 1,80% 1,74% 1,67% 1,54% - 

6.4 Spłaty zadłuŜenia po uwzględnieniu wyłączeń 
(art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 

- - - - - - - 

 
 

* W kwocie długu uwzględniono kredyt inwestycyjny z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji pt. „Kompleks boisk sportowych przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Baranowie” w wysokości 500.000 zł, który ma zostać zaciągnięty w miesiącu grudniu 2006 r. 
Warunkiem uruchomienia kredytu jest zakończenie inwestycji. W chwili obecnej inwestycja nie została zakończona 
* W prognozie spłat długu zostały uwzględnione spłąty rat tegoŜ kredytu: 

-     2007 r. –   20.410 zł 
- 2008 r. – 122.460 zł 
- 2009 r. – 122.460 zł 
- 2010 r. – 122.460 zł 
- 2011 r. – 112.210 zł 

 
 
 
 
 
 





 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

DO  PROJEKTU BUDśETU GMINY NA 2007 ROK  
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy przedkłada projekt budŜetu na 2007 rok.  
W celu zapewnienia Państwu radnym moŜliwości podjęcia właściwej decyzji przedstawiamy oprócz części 
tabelarycznej projektu budŜetu gminy , równieŜ część opisową, która objaśnia przedkładany projekt .  
 Dokładnie została  przeanalizowana moŜliwość osiągnięcia dochodów w 2007 r. i rozdysponowano je z 
wielką rozwagą – biorąc pod uwagę niezbędne potrzeby gminy , funkcjonowanie jednostek organizacyjnych w 
szczególności szkół  .W projekcie dochodów budŜetu gminy przewidziano  obniŜkę podatków i  opłat przyjęto 
stawki na poziomie 2006 roku.  
 Przy projektowaniu wydatków w niektórych pozycjach uwzględniono  stopień inflacji dla wydatków 
rzeczowych o 1.9 % i wynagrodzeń nauczycieli o 1% . Wynagrodzenia pozostałych pracowników pozostają na 
poziomie roku 2006. 
Projektowana kwota subwencji dla gminy i podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona została w 
oparciu o pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11.10 2006 r. Nr ST3-4820-25/2006 
Kwota dotacji na zadania z zakresu zadań ustawowych zleconych gminie ustalona została pismem Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3010/6-57/06 z dnia 23.10.2006 r.  
 
 

I. DOCHODY  GMINY  
 
Plan dochodów gminy na 2006 r. przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały budŜetowej. 
Zaplanowane dochody przedstawiają się następująco : 
 
1. Podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowany został w kwocie – 254.800 zł 
    Do kalkulacji przyjęto stawki na poziomie roku ubiegłego. 
 
 2. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w kwocie – 752.000 zł 
     Do kalkulacji przyjęto stawki na poziomie roku ubiegłego. 
     
3. Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych zaplanowany został w wysokości  - 36.600 zł 
 
4. Podatek od środków transportowych zaplanowany został  w kwocie -   16.000 zł 
   .Dochody z tego podatku nie zmienią się w stosunku do roku ubiegłego Dochody te są 
    niewielkie z uwagi na małą ilość środków transportowych objętych płaceniem tego podatku. 
    Podatek ten opłacają właściciele samochodów cięŜarowych,  ciągników siodłowych i 
    balastowych, przyczep i naczep o ładowności od 5 ton , oraz autobusów i samochodów 
    cięŜarowych przystosowanych do przewozu osób. 
 
5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości – 10.000 zł. 
    Podatek ten zaplanowany został na poziomie przewidywanego wykonania w 2006r. 
 
6. Podatek od spadku i darowizn zaplanowany został w kwocie – 5.000 zł 
    Został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania za 2006r. 
 
7. Opłata skarbowa zaplanowana została w wysokości -  6.500 zł 
    Zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania sprzedaŜy znaków w 2006r. 
      
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości- 44.000 zł  
    Zaplanowany został na poziomie planowanego wykonania w 2006 r. 
 



 

9. Wpływy z wynajmu  lokali w Urzędzie Gminy ,czynsze mieszkaniowe z budynków komunalnych 
       i dzierŜawa gruntów gminnych zostały zaplanowane w wysokości  56 930 zł  na podstawie 
       przewidywanego wykonania 2005 r. 
       
10. Odsetki  za zwłokę od wpłat zaległych łącznie z kosztami zaplanowano w kwocie – 15.200 zł 
      Wpływy te zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2005 r. 
 
11. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych zaplanowane zostały  
      w wysokości – 30.450 zł 
      Dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
      w detalu i gastronomii pomnoŜone przez opłatę podstawową tj. przy sprzedaŜy piwa i wina 
      kwota 525 zł , a przy sprzedaŜy wódki – 2100 zł 
 
12. Czynsze za dzierŜawę obwodów łowieckich zaplanowano w kwocie  1.000 zł 
     /na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 r./ 
 
13. Odpłatność za korzystanie z Przedszkola Gminnego  zaplanowano w kwocie  - 18.850 zł. 
      Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wynosić będzie w 2006 roku 65 zł niezaleŜnie  
      od ponoszonych odpłatności za wyŜywienie . 
       /na poziomie 2006 r./ 
 
14. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości – 18.000 zł 
      Zostały zaplanowane na poziomie 2005 r. 
 
15. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie 
      - 744.892 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów.  
 
16. Subwencja ogólna zaplanowana została w wysokości  - 3.824.039 zł na podstawie pisma Ministerstwa 
Finansów, z tego: 
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi      –   2.251.506 zł, 
- część podstawowa i uzupełniająca subwencji  wynosi  -   1.558.423 zł,   
- część równowaŜąca subwencji wynosi                          -        14.110 zł  
 
17. Dotacje na zadania zlecone zostały zaplanowane w kwocie – 1.341.858 zł na podstawie pisma 
      Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego , z czego: 
- dotacja celowa na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone –   55.238 zł. 
- dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1.220 zł 
- dotacja celowa na obronę cywilną -        200 zł 
- dotacja na świadczenia rodzinne -       1.261.000 zł 
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne -     2.200 zł 
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze -   22.000 zł 
 
18. Dotacja celowa na zadania własne gminy zaplanowane zostały w kwocie  -  152.000 zł 
     /całość na opiekę społeczną na podstawie pisma wojewody lubelskiego/ w tym: 
-   zasiłki i pomoc w naturze  - 43.000 zł 
-   utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 89.000 zł 
-   pozostała działalność (m.in. doŜywianie uczniów)    - 20.000 zł 
 
19 . Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od lokat  
       terminowych zaplanowano w wysokości 6.000 zł . 
 
20. Wpływy za korzystanie z wodociągów wiejskich zaplanowano w wysokości 147.300 zł. 



 

       /na poziomie 2006 r./ 
 
21. Wpływy za ścieki komunalne w Baranowie zaplanowano w wysokości 93.000 zł. 
      /na podstawie 2006 r./ 
 
22. Z tytułu odbioru nieczystości stałych na terenie całej gminy przewidziano dochody w wysokości 
      35.000 zł.     /na podstawie 2006 r./ 
 
23. Z tytułu opłaty targowej zaplanowano dochody w wysokości – 1.500 zł 
      /dochód zaplanowano na podstawie wartości planowanej w 2006r. /. 
 
24. Prowizja za sprzedaŜ znaków skarbowych zaplanowano w kwocie – 500 zł 
      na podstawie przewidywanego wykonania w 2006 r. 
 
25. Wpływy za zajęcie pasa srogowego w kwocie   - 2.200 zł 
       /dochód zaplanowano na podstawie wydanych decyzji w 2006 r./ 
 
26. Wpływy z opłaty administracyjnej zaplanowano kwotę  - 10.000 zł 
       na podstawie przewidywanego wykonania 2006 r. 
 
27. Wpływy uzyskiwane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 
      oraz innych zadań zleconych ustawami                                                         552 zł 
 
28. Wpływy z róŜnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) w kwocie - 1.500 zł 
  
28. Wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej  -   170.000 zł 
 
      Ogółem zaplanowane dochody wynoszą –  7.795.671 zł. 
       
       
II.  WYDATKI:  
 
      
DZIAŁ   010   -  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                          -   5.100,00 zł   
 
     Zaplanowane wydatki przeznaczone na:  
       -    wpłatę na rzecz  Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego .    
 
DZIAŁ  400  -  WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGI Ę 
                           ELEKTRYCZNĄ, GAZ  I WODĘ          - 86.000,00 zł   
   
  Zaplanowane wydatki bieŜące to utrzymanie wodociągów wiejskich /energia elektryczna 
 materiały do remontów wodociągów/                                   
 
  DZIAŁ  600 -  TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                    - 86.000,00 zł 
 
W dziale tym zaplanowana przeznaczona będzie na: 

- zakup materiałów do remontów nawierzchni dróg gminnych i ich remontów – 30.000 zł 
- zakup materiałów o produkcji trylinki, energia elektryczna w zakładzie produkcji trylinki i pozostałe 

koszty związane z funkcjonowaniem zakładu produkcyjnego – 56.000 zł 
 
 



 

   DZIAŁ  700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA      - 9.00 0,00 zł 
 
W dziale tym zaplanowano kwotę 9.000 zł  na utrzymanie , remont i zabezpieczenie obiektów mienia 
komunalnego . 
 
 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA   - 55.000,00 zł 
 
 Są to środki przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy . 
 
 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                            -  944.638 zł 
 
  W dziale tym zaplanowana kwota przeznaczona będzie na : 
- utrzymanie Rady Gminy – 62.700.000 zł,  na wypłatę diet i ryczałtów  oraz zakupy herbaty, kawy. 
- utrzymanie Urzędu Gminy – 881.938 zł  z czego: 55.238 zł to środki z budŜetu Wojewody na zadania 
zlecone. Z  kwoty na utrzymanie Urzędu Gminy środki w wysokości – 682.738 zł stanowią  wynagrodzenia 
osobowe wraz z pochodnymi i wypłatą “13”, oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników oraz 
odprawy emerytalnej dla jednego pracownika. Pozostałość to koszty związane z funkcjonowaniem  Urzędu. 
 
   DZIAŁ  751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTW. 
                        KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -   1.220,00zł 
                                                                              
 W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 1.220 zł są przeznaczone jako zadanie zlecone na 
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. 
 
  DZIAŁ  754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
                         PRZECIWPOśAROWA                                                                        38.729 zł 
 
 W dziale tym zaplanowane środki przeznaczone są na : 
- utrzymanie ochotniczych straŜy poŜarnych /wynagrodzenia dla konserwatorów , 
      zakup paliwa, drobne naprawy , konserwacja i ubezpieczenia samochodów ,oraz energia        
            elektryczna – 38.529 zł 
- zadanie zlecone – środki w kwocie 200 zł z budŜetu Wojewody (Obrona Cywilna) 
       
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH 
                       ....ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM        -  20.100,00 zł 
 
 W dziale tym zaplanowane są środki na wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatków 
            i opłat . 
 
DZIAŁ  757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                 - 10.000,00 zł 
 
 Kwota zaplanowana w tym dziale, to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych . 
 
DZIAŁ  758 – RÓśNE ROZLICZENIA                                                                           -  82.000,00zł 
  
 W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 82.00 zł w tym:       
      -     róŜne rozliczenia/obsługa bankowa /    -   4.000 zł 
      -     rezerwa budŜetu na nieprzewidziane wydatki  -  78.000 zł 
 



 

 
DZIAŁ  801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                              -  3.649.220 zł 
  
           W dziale tym zaplanowane środki w wysokości – 3.649.220 zł ,  przeznaczone będą na: 
 
- utrzymanie szkoły podstawowej w Baranowie – 1.818.204 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 
łącznie z wypłatą ‘13” stanowią kwotę – 1.395.934 zł .Pozostała kwota 422.270 zł przeznaczona jest na opał , 
utrzymanie czystości , usługi pocztowe, telefoniczne , ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku, zakup 
pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup 
- utrzymanie  klas zerowych – 101.610 zł , z czego wynagrodzenia i pochodne stanowi kwota 91.637 zł. 
Pozostałość przeznaczona jest na wydatki bieŜące m.in  na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz na 
zakup ksiąŜek. 
-utrzymanie Przedszkola – 210.140 zł z czego wynagrodzenia i pochodne to kwota 155.830 zł, 
pozostała kwota przeznaczona jest na opał, utrzymanie czystości, usługi pocztowe i telefoniczne, zakup energii, 
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek.  
- utrzymanie Gimnazjum 928.879 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne łącznie z wypłatą “13” stanowią 
kwotę – 780.530 zł, pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki bieŜące: zakup materiałów i wyposaŜenia, 
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek, zakup usług tj. telefonicznych i pocztowych. 
- dowoŜenie uczniów do szkół – 155.003 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne kierowców autobusów 
stanowią kwotę – 50.693 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na  zakup paliwa , ubezpieczenie autobusów, 
remonty. 

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  - 14.400 zł  
- utrzymanie stołówki szkolnej – 397.993 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne łącznie w wypłatą „13” 

stanowią kwotę – 171.104 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup środków Ŝywności, środki 
bhp, środków czystości, materiałów biurowych, trzymania samochody LUBLIN, opłaty za telefon itp. 

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów - 22.991 zł 
 
DZIAŁ  851 – OCHRONA ZDROWIA               - 30.450,00 zł 
 
 Kwota zaplanowana w tym dziale to : 
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów   
Alkoholowych  -30.450 zł. Środki te zostaną przekazane jako dotacja dla jednostki kultury na utrzymanie 
klubów antyalkoholowych. i wynagrodzenie dla konsultanta ds. uzaleŜnień 
 
DZIAŁ  852 – POMOC  SPOŁECZNA                                                           - 1.563.800 zł 
 
 Zaplanowana w tym dziale kwota 1.563.800 zł zostaje przeznaczona na: 
      -    świadczenie rodzinne - 1.261.000 zł/dotacja z budŜetu Wojewody/  
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej  –  2.200 zł, /dotacja z budŜetu Wojewody/. 
- zasiłki i pomoc w naturze  - 90.000 zł . /22.000 zł to dotacja z budŜetu Wojewody/ 
- usługi opiekuńcze I specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.000 zł 
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 149.600.zł, z czego 135.545 zł to wynagrodzenia i pochodne 
łącznie z wypłatą “13” . 
- pozostała działalność – 60.000.zł. Kwota przeznaczona jest na dopłatę do obiadów dla dzieci szkolnych 
. 
DZIAŁ  900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
                         ŚRODOWISKA                                                                            - 1.197.504,00 zł 
 
 Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości – 1.197.504 zł zostaną przeznaczone na: 
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Baranowie – 86.004,00 zł  
- utrzymanie śmieciarki  - 27.500 zł 



 

- oświetlenie i konserwacja ulic, placów i dróg – 160.000 zł. 
- Pozostała działalność  - 924.000 zł 
Są to środki na utrzymanie SAMK z czego wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników   
 to kwota – 676.100 zł . W pozostałej kwocie mieszczą się koszty utrzymanie koparki, ciągnika ,     
obsługa programu komputerowego , zakup druków, materiałów biurowych, ryczałty  
samochodowe  
 
DZIAŁ  921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
                        NARODOWEGO                                                               - 120.000,00 zł 
 
 Kwota w wysokości – 111.000 zł będzie przeznaczono na: 
 a/dotację na działalność jednostki kultury - 120.000 zł 
 b/opłatę energii elektrycznej w świetlicach  -      5.000 zł 
    
Ogółem zaplanowane wydatki wynoszą 7.898.761,00 zł.  
 
Informuje się , Ŝe w części  tabelarycznej  wydatków  /załącznik Nr 2 /  ogólna kwota  wydatków 
składa się z następujących części :   
- wydatki własne bieŜące 
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
W GMINIE BARANÓW  

NA KONIEC PA ŹDZIERNIKA 2006 R. 
 
Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego w gminie wynosi  135,6472 ha 
o wartości  495.189,03 zł  z tego stan w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: 
 
BARANÓW  
 
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi  34,7274 ha  o wartości 218.969,80 zł. 
Na działce Nr 910/1 o pow. 0,15 ha posadowiony jest budynek Przedszkola Gminnego  
o pow. uŜ. 142 m2 o wartości 21.632,60 zł.  
Działka 1879  o pow. 0,14 ha przeznaczona jest na targowisko. 
Na działce Nr 2856 o pow. 1,65 ha znajdują się budynki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
tj. budynek starej szkoły o pow. uŜ. 694,50 m2 i wartości 125.375,46 zł, budynek nowej szkoły z salą 
gimnastyczną o pow. uŜ. 2991,54 m2  
o wartości 2.023.440,73 zł oraz budynek gospodarczy o pow. uŜ. 30 m2  o wartości 5.695,04 zł. 
Łączna wartość budynków wynosi 2.154.511,13 złotych. 
Na działce Nr 1876 o pow. 0,34 ha znajduje się budynek Urzędu Gminy ze StraŜnicą OSP 
i świetlicą o pow. uŜ. 947,30 m2 o wartości 37.208,00 złotych. 
Z ogólnej powierzchni 0,34 ha działki Nr 1876  wydzierŜawionych jest 280 m 2 pod działalność gospodarczą / 
kiosk „RUCH”, usługi fryzjerskie, art. przemysłowe i spoŜywcze/. 
Na działce Nr 914/4 o pow. 0,25 ha znajduje się budynek mieszkalny składający się  
z 20 lokali  o pow. uŜ. 726 m2 i wartości 78.795,40 zł., z tego 18 lokali zostało sprzedanych lokatorom. Do 
sprzedaŜy pozostało 2 lokale o pow. uŜ. 72,6 m2 i wartości 12.078,00 zł. 
Na działce Nr 2728 o pow. 0,38 ha znajdują się dwa budynki wielorodzinne  
o pow. uŜ. 608,37 m2 w skład których wchodzi 18 lokali mieszkalnych z czego 11 zostało 
sprzedanych lokatorom. Do sprzedaŜy pozostało 7 lokali o pow. uŜ. 200,48 m2  
i wartości 31.922 zł. 
Na działkach Nr 14 i 15 o pow. 1,34 ha znajduje się gminne wysypisko odpadów stałych 
o powierzchni składowania 0,50 ha, drogi dojazdowej, zaplecza i zieleni izolacyjnej. 
Na działce Nr  864 o pow. 0,17 ha zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków  
o wartości 345.525 zł. Oczyszczalnia zbiera ścieki z sieci kanalizacyjnej z Baranowa, której wartość z  
przykanalikami i przepompowniami wynosi 2.828.354,22 złotych. 
Na działkach Nr  2785/2, 2785/3, 2785/4, 2785/5 i 2784 o pow. 1,0493 ha znajdują się budynki byłej 
Spółdzielni Usług Rolniczych w Baranowie/ obecnie gminne/ tj. budynki magazynowe o pow. uŜytkowej 
876,00 m2 i wartości 208.594,72 złotych, wiata stalowa o pow. uŜ. 288,0 m2 o wartości 1.212,06 zł oraz 
budynek gospodarczy o pow. uŜytkowej 36,70 m2 i wartości 15.642,00 złotych. Działki  2785/2, 2785/3 
2785/4, o pow. 0,4437 ha przeznaczone są pod działalność gospodarczą: - stację paliw i  materiały budowlane. 
Działka Nr 1605/4 o pow. 0,09 ha jest w uŜytkowaniu wieczystym Nadwiślańskiego 
Banku w Puławach Oddział w Baranowie. 
Na działce nr 2250/2 o pow. 0,0281 ha znajduje się parterowy budynek drewniany typu kiosk, bez 
podpiwniczenia o wartości 4.285,00 zł. 
W uŜytkowaniu rolniczym  jest  3,32 ha, pod  uŜytkowaniem mieszkalnym jest 0,1846 ha  
Część gruntów o powierzchni 3,1041 ha stanowią drogi. Grunty o pow. 17,8636 ha stanowią wody, lasy,  
nieuŜytki.  3,4424 ha to  grunty przeznaczone do sprzedaŜy i dzierŜawy.   
                                                                         
CZOŁNA   
 
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 13,24 ha o wartości 59.789,00 złotych. 
Na działce Nr 1/1 o pow. 0,26 ha znajduje się hydrofornia o pow. uŜytkowej 43,10 m2. 



 

Hydrofornia zaopatruje w wodę następujące miejscowości: Baranów, Czołna, Dębczyna, Huta, Gródek, 
Łukawica, Łukawka, Nowomichowska, Wola Czołnowska, Zagóźdź. 
Wartość hydroforni to 1.337.155,39 złotych wraz z budynkami hydroforni w Czołnie i w Hucie. 
Działka Nr 754 o pow. 0,08 ha dzierŜawiona jest pod działalność gospodarczą- sklep. 
Grunty o pow.0,78 ha są w uŜytkowaniu rolniczym. 
Świetlica  wiejska i Remiza StraŜacka  usytuowane  są na działce nr 85 o pow. 0,06 ha  - we  współwłasności   
z OSP w Czołnie po ½ części  – adekwatna  wartość 14.500,00 zł. z 0,03 ha. 
Drogi zajmują 9,58 ha. 
Pozostałe grunty o pow. 2,51  ha to nieuŜytki i grunty róŜne. 
 
DĘBCZYNA  
 
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 5,5265 ha o wartości 14.346,23 złotych. 
Działka nr 66/2, tzw. Dom Ludowy o pow. 0,0165 ha i wartości 3.326,23 złote. 
Pozostałe grunty to drogi gminne. 
 
GRÓDEK  
 
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi  7,8479 ha - wartość 41.894,00 złotych. 
Na działce Nr 23 o pow. 1,45 ha znajduje się budynek Szkoły Podstawowej o pow. uŜ. 657,00 m2 i wartości 
125.187,25 zł oraz dwa budynki gospodarcze  o pow. uŜ.  54,0 m2 i wartości 3.448,30 zł. Łączna wartość 
budynków  wynosi 128.635,55 zł. 
Na działce Nr 19 o pow. 0,14 ha znajduje się Zlewnia Mleka. Działka ta jest w uŜytkowaniu wieczystym 
Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach. 
 Drogi zajmują  1,4679 ha. 
Pozostałe grunty o pow. 4,79  ha stanowią  teren przeznaczony pod kopalnię pospółki i nieuŜytki. 
 
HUTA  
 
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi  2,1220 ha o wartości   13.697,00 złotych. 
Na działkach Nr 85/2 i 85/3 o pow. 0,19 ha znajduje się nieczynna  hydrofornia o pow. uŜytkowej 60,40 m2, 
której wartość ujęta jest łącznie z siecią wodociągową Baranów - Czołna. Na działce Nr 150/3 o pow. 0,1668 
ha znajduje się straŜnica OSP o pow. uŜytkowej 104 m2 i wartości 6.115,14zł.Natomiast działka 150/2 o pow. 
0,0152 ha wydzierŜawiona na rzecz Telekomunikacji  Polskiej S.A. w Lublinie. Działka Nr 124/1 o pow. 0,10 
ha jest dzierŜawiona.  
Drogi zajmują 0,55 ha,   pozostałe grunty o pow. 1,10 ha to nieuŜytki. 
 
 
KLIN  
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 0,37 ha o wartości  740,00  złotych. 
 i jest to droga. 

 
 
 
 
 
KOZIOŁ  
 
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 5,39 ha, o wartości 1.884,00 zł. 
Na działce Nr 61/1 o pow. 0,04 ha znajduje się budynek Zlewni Mleka. 
Działka jest w uŜytkowaniu wieczystym Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach 
Na działce 195 o pow. 0,06 ha stoi Remiza OSP .  we współwłasności z OSP w Koźle i Gminy Baranów po ½ 



 

części – (adekwatna wartość to 500 zł. z 0,03 ha ).  
Pozostałe grunty o pow. 5,32 ha to lasy i nieuŜytki. 
 
ŁUKAWICA  
 
Ogólna powierzchni gruntów wynosi  3,37 ha o wartości 6.740,00 zł i są to drogi. 
 
ŁUKAWKA  
 

Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 17,1097 ha, o wartości  20.470,00 złotych   
Na działce 279 o pow. 0,28 ha stoi świetlica wiejska. 
W uŜytkowaniu rolniczym jest 3.3397 ha 
Drogi zajmują 13,2700 ha. 
nieuŜytki zajmują 0,22 ha. 
 
ŁYSA GÓRA 
 
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 4,20 ha, o wartości  7.600,00 złotych   
Są to drogi. 
 
 
MOTOGA  
 
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 5,51 ha  o wartości 24.652,00 złote, 
 z czego 5,02 ha to drogi gminne -gruntowe, zaś pozostała powierzchnia 0,49 ha to uŜytki rolne i nieuŜytki. 
 
NIWA  
 
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 2,23 ha  o wartości  3.170,00 zł.  
Na działce 140/1 o pow. 0,03 ha  stoi  nowowybudowana   świetlica wiejska. 
1,14 ha  to grunty połoŜone na terenach upraw polowych  i nieuŜytki - przeznaczone do sprzedaŜy lub 
dzierŜawy.  
Drogi zajmują 1,06 ha. 
 
NOWOMICHOW SKA 
 
Ogólna powierzchnia gruntów  wynosi 2,64 ha  o wartości  5.280 zł. 
Są to drogi 

 
 

POGONÓW 
 
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 0,27 ha  o wartości 420,00 złotych  
Są to grunty leśne i nieuŜytki. 
 
SKŁADÓW  
 
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 13,07 ha  o wartości  25.290,00 złotych. 
Na działce 380/2 no pow. 0,11 ha stoi budynek /była świetlica wiejska/. Grunty  o pow. 1,97 ha przeznaczone 
są  do sprzedaŜy i dzierŜawy. Pozostałe grunty o pow. 10,99 ha to drogi. 
 
 



 

ŚNIADÓWKA  
 
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 9,0787 ha  o wartości   17.097,00 złotych.  
Na działce Nr 305/2 o pow. 0,38 ha znajduje się hydrofornia o pow. uŜ. 60,78 m2 wraz 
z siecią wodociągową Śniadówka - Łysa Góra - Niwa, stanowi wartość 465.913,64 zł. 
Na działce  495/2 o pow. 0,7112 ha znajduje się budynek po byłej Szkole.  
Działki  Nr: 325/1, 322/4 o pow. 0,2775 ha  zostały przekazane przez rolników na poszerzenie dróg 
gruntowych, wiejskich. 
Działka 439/2 o pow. 0,05 ha znajduje się w uŜytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach. 
Działki Nr 510, 511/1i 681/2, o łącznej pow. 5,24 ha są w uŜytkowaniu rolniczym, część gruntów o pow. 1,35 
ha przeznaczono do sprzedaŜy i dzierŜawy.  
Pozostałe grunty o pow. 1,07 ha to lasy i nieuŜytki. 
 
 
WOLA CZOŁNOWSKA  
 
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 8,70 ha o wartości 28.400,00 złotych. 
Na działce Nr 292 o pow. 1,36 ha znajduje się Szkoła Podstawowa o pow. uŜ. 1042 m2 o wartości 303.797,12 
zł  
oraz budynek gospodarczy o pow. uŜ. 49,00 m2 o wartości 2.625,20 zł.  
Na dz. 298 o pow. 0,08 ha stoi była świetlica wiejska. 
Drogi gminne w obrębie tej miejscowości zajmują powierzchnię  6,72 ha.   
Pozostałe grunty o pow. 0,54 ha połoŜone są w terenach upraw polowych. 
 
ZAGÓŹDŹ 
 
Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 0,2450 ha, wartość - 2250,00 zł.  
Jest  to ½ części z działki 31 o pow. 0,49 ha.  Na tej działce stoi Remiza i Świetlica wiejska 
 
 
 
 
Stan gruntów na dzień   31.12.2005 r.                   -   123,3254  ha,  wartość –  441.324,80  zł. 
                         - ubyło/ sprzedaŜ, i inne/               -       1,0270 ha                  -     65.020,00 zł. 
                         - przybyło                                      -     13,3488 ha                  -     118.884,00 zł. 
 
Stan gruntów na dzień  15.11.2006 r.                 -   135,6472 ha                 -    495.189,03 zł. 

 
 
 
 

Dochody uzyskane z dzierŜaw w/w gruntów i lokali za  10 miesięcy 2006 r. przedstawiają się  następująco: 
 
 
- czynsze mieszkaniowe             -  13.123,44 złotych 
- dzierŜawy pod działalność gospodarczą                                    -  32.677,20  złotych 
 
                                                      Ogółem:                      45.800,64   złotych    
 
 
Baranów, dnia  15.11.2006 r.  
 


