
          
ZARZĄDZENIE NR  V/377/2008 

Wójta Gminy Baranów 
z dnia 14 listopada  2008 r. 

 
 
 
 

w sprawie : przedłoŜenia projektu budŜetu gminy na 2009 rok. 
 

Na podstawie art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) -   
zarządza się, co następuje   : 
 

§  1 
 
Przedkłada się Radzie Gminy Baranów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Lublinie projekt budŜetu gminy Baranów na 2009 rok wraz z informacją o 
stanie mienia komunalnego, objaśnieniami oraz prognozą  łącznej kwoty długu 
w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 
 

§  2 
 
    

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 
 

§ 3 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem jego wydania. 
 
  
 
 
 
 
 



       PROJEKT 

UCHWAŁA  Nr  
                                                  Rady  Gminy Baranów 
                                                 z dnia  

w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009 rok 
 

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

 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
     § 1 
 

Ustala się dochody gminy  w kwocie 9.861.555,00 zł, z tego dochody bieŜące  
9.734.755,00 zł i dochody majątkowe  126.800,00 zł  zgodnie z załącznikami  
Nr 1, Nr 1a w tym: 
 
1) dotacje celowe  na  realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
    zadań zleconych gminie ustawami w kwocie   1.302.395,00 zł, 
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
    w kwocie  45.150,00 zł. 
      § 2 
 
Ustala się wydatki budŜetu gminy w kwocie 10.264.875,00 zł, z tego wydatki bieŜące   
9.708.375,00 zł i wydatki majątkowe 556.500,00 zł  zgodnie z załącznikiem  
Nr 2, Nr 2a w tym: 
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie 
     ustawami w kwocie   1.302.395,00 zł, 
2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z 
    innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.500,00 zł, 
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu 
    Unii Europejskiej w kwocie 211.608,00 zł, 
4)  wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki 
    i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 44.150,00 zł 
5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania 
    narkomanii w kwocie 1.000,00 zł 
 
       
 



§ 3 
 

1.Określa się przychody budŜetu gminy w kwocie 630.000,00 zł i rozchody budŜetu 
w kwocie 226.680 zł. Przychody i rozchody budŜetu sklasyfikowane według 
paragrafów określających źródło przychodu oraz rozchodu zestawione są  w 
załączniku Nr 3 
2.śródłami pokrycia deficytu gminy w kwocie  403.320,00 zł  są przychody 
pochodzące z 

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

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

                 
§ 4 

 
Tworzy się rezerwy : 

1) ogólną w kwocie 78.500,00 zł, 
2) celową w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na: 
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  

w kwocie 1.000,00 zł 
 

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

§ 6 
 
1.Określa się do dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 295.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 7 
2. Określa się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane 
w trybie ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 
10.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 8 
 



§ 7 
 
Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i 
Gospodarki  Wodnej w kwocie  408.500,00 zł  oraz wydatków Funduszu w kwocie 
429.500,00 zł. 
Plan finansowy stanowi załączniki Nr 9 
 

§ 8 
 
1.UpowaŜnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach 
działów klasyfikacji budŜetowej. 
 

2. UpowaŜnia się Wójta Gminy do przekazania upowaŜnień do dokonywania 
przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym 
jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń 
wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków 
majątkowych. 
 

§ 9 
 

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

 
§  10 

1.UpowaŜnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków 
na: 
a) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych  
w załączniku nr 4 
b)  programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŜetu Unii 
Europejskiej w granicach kwot określonych w  załączniku nr 6 
 
2.UpowaŜnia się wójta  do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 
w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości  działania gminy i termin 
zapłaty upływa w roku 2010. 
 
3.UpowaŜnia się Wójta Gminy do  samodzielnego zaciągania zobowiązań 
do kwoty 500.000,00 zł.  
 
       
 



 
 

   
§ 11 

 
 UpowaŜnia się wójta do lokowania wolnych środków budŜetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu 
gminy. 

§  12 
 

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o 
przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2009 roku w szczegółowości uchwały 
oraz informacji składanych przez SPZOZ  w Baranowie i samorządowe instytucje 
kultury  w Baranowie w szczegółowości wynikającej z planów finansowych tych 
jednostek, z uwzględnieniem stanu naleŜności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

 
§ 13 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 14 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia . 


