
 

 

UCHWAŁA NR LVI/462/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM 

z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmian budżetu na rok 2018 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę 242 597,52 zł 

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 

 750      Administracja publiczna  73 920,00 

  75095   Pozostała działalność 73 920,00 

    2057 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

63 186,82 

    2059 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 

płatności w ramach budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 

10 733,18 

 852      Pomoc społeczna  162 220,00 

  85203   Ośrodki wsparcia 162 220,00 

    0960 
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 

w postaci pieniężnej 
1 650,00 

    6310 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminom ustawami 

160 570,00 

 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  6 457,52 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 457,52 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 6 457,52 

 Razem:  242 597,52 

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 160 570,00 zł 
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 852      Pomoc społeczna  160 570,00 

  85203   Ośrodki wsparcia 160 570,00 

    6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 (Zakup i montaż windy w ramach zadania Adaptacja 

budynku w miejscowości Knapy z przeznaczeniem na 

Środowiskowy Dom Samopomocy) 

160 570,00 

 Razem:  160 570,00 

§ 3. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę 160 570,00 zł 

 852      Pomoc społeczna  160 570,00 

  85203   Ośrodki wsparcia 160 570,00 

    6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 (Zakup i montaż windy w ramach zadania Adaptacja 

budynku w miejscowości Knapy z przeznaczeniem na 

Środowiskowy Dom Samopomocy) 

160 570,00 

 Razem:  160 570,00 

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę 242 597,52 zł 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

 600      Transport i łączność  37 345,00 

  60016   Drogi publiczne gminne 37 345,00 

    4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 30 345,00 

 700      Gospodarka mieszkaniowa  59 455,00 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59 455,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 22 200,00 

    6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

- Termomodernizacja budynków komunalnych 

w miejscowości Baranów sandomierski – 5 255,00 zł  

 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Woli 

Baranowskiej oraz w Baranowie sandomierskim 

w ramach operacji typu Kształtowanie przestrzeni 

publicznej w ramach działania Podstawowe usługi 

i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego 

Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-

2020 – 32 000,00 zł (wykonanie projektu budowlanego 

i audytu)  

37 255,00 

 750      Administracja publiczna  73 920,00 

  75095   Pozostała działalność 73 920,00 

    4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 507,92 

    4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 275,33 

    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 283,48 

    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 218,02 

    4127 Składki na Fundusz Pracy 184,00 

    4129 Składki na Fundusz Pracy 31,25 

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 23 507,00 

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 993,00 
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    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 27 285,22 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 634,78 

    4307 Zakup usług pozostałych 3 419,20 

    4309 Zakup usług pozostałych 580,80 

 801      Oświata i wychowanie  30 000,00 

  80104   Przedszkola 30 000,00 

    2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

23 000,00 

    4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego 
7 000,00 

 852      Pomoc społeczna  1 650,00 

  85203   Ośrodki wsparcia 1 650,00 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 650,00 

 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  13 457,52 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 457,52 

    4430 Różne opłaty i składki 6 457,52 

  90095   Pozostała działalność 7 000,00 

    6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 Utworzenie miejsc integracji i aktywizacji społecznej 

wraz z miejscem pamięci w miejscowości Ślęzaki – etap 

II 

7 000,00 

 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  2 000,00 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 

    6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do 

Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu w ramach 

środków na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące 

funkcje kultury w ramach działania „Podstawowe usługi 

i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020  
 

2 000,00 

 926      Kultura fizyczna  24 770,00 

  92601   Obiekty sportowe 11 070,00 

    6050 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

 Przebudowa boiska sportowego w miejscowości 

Skopanie w gm. Baranów Sandomierski (wykonanie 

przyłącza kablowego) 

11 070,00 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 13 700,00 

    2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

13 700,00 

 Razem:  242 597,52 

§ 5. W dz. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  Rozdział 75412 Ochotnicze straże 

pożarne § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych: 

- zmniejsza się dotację celową dla jednostki OSP w Woli Baranowskiej na zakup ciężkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego o kwotę – 100 000,00 zł, 
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- zwiększa się dotację celową dla jednostki OSP w Skopaniu na kontynuacje prac związanych z rozbudowa 

budynku OSP o pomieszczenia garażowe i wieże obserwacyjno-alarmową oraz łącznik wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą o kwotę 100 000,00 zł. 

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr inż. Wacław Smykla 
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Uzasadnienie  

Proponowane zmiany dotyczą: 

1. Zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 242 597,52 zł w tym: 

a) w dz. 750 z tytułu dotacji zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Baranów Sandomierski,  

a Europejskim Domem Spotkań – Fundacja Nowy Staw na realizacje   projektu „W sieci bez barier” 

o kwotę – 73 920,00 zł, 

b) w dz. 852  rozdz. 85203  o kwotę 162 220,00 zł, 

- w  § 0960 o kwotę- 1 650,0 zł wpływy z darowizn na organizację  spartakiady, 

- w § 6310 o kwotę – 160 570,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup i montaż windy 

w ramach zadania „Adaptacja budynku w miejscowości Knapy z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom 

Samopomocy”, 

c) w dz. 900 z tytułu wpłat mieszkańców na zwrot kosztów ubezpieczenie instalacji budowanych 

w ramach projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Baranów Sandomierski, Gorzyce, 

Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” o kwotę – 6 457,52 zł, 

2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków w dz. 852 z przeznaczeniem na zakup i montaż windy w ramach 

zadania „Adaptacja budynku w miejscowości Knapy z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom 

Samopomocy” o kwotę - 160 570,00 zł, 

3. Zwiększenia wydatków o kwotę – 242 597,52 zł w tym: 

a) w dz. 600 z przeznaczeniem na usługi związane z wykaszaniem poboczy  oraz bieżącymi  remontami 

dróg gminnych o kwotę -  37 345,00 zł, 

b) w dz. 700 ogółem o kwotę 59 455,00 zł z tego: 

- § 4300 – z przeznaczeniem na wymianę grzejników w mieszkaniu komunalnym w Durdach, zakup 

i montaż pieca w mieszkaniu komunalnym przy ul. Zamkowej w Baranowie Sand., demontaż zbiornika na 

nieczystości płynne przy przychodni w Ślęzakach, wykonanie operatu wyceny majątku Gminnego zakładu 

Użyteczności Publicznej w Baranowie sandomierskim który zostanie przekazany aportem do spółki  

pn. Zakład Produkcji Wody Pitnej – Baranów Sandomierski sp. z o.o. o kwotę – 22 200,00 zł, 

- § 6050 z przeznaczeniem na prace przy budynkach komunalnych nr 23, 25 i 27 przy ul. Zamkowej 

w Baranowie Sandomierskim o kwotę – 5 255,00 zł w ramach zadania „Termomodernizacja budynków 

komunalnych w miejscowości Baranów Sandomierski”  oraz Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

w Woli Baranowskiej oraz w Baranowie Sandomierskim w ramach operacji typu Kształtowanie przestrzeni 

publicznej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego 

Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – 32 000,00 zł (wykonanie projektu 

budowlanego i audytu), 

c) w dz. 750 z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „W sieci bez barier” zgodnie z umową  

nr 3/UG/PC/WSBB/2018 o powierzenie grantu zawartą z Europejskim Domem Spotkań – Fundacja Nowy 

Staw w Lublinie, o kwotę – 73 920,00zł 

d) w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę – 30 000,00 zł z tego: 

- w § 2310 z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczestnictwa dzieci w przedszkolach niepublicznych na 

terenie innych gmin w wysokości – 23 000,00 zł, 

- w § 4330 z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczestnictwa dzieci w przedszkolach publicznych na 

terenie innych gmin w wysokości – 7 000,00 zł, 

e) w dz. 852 z przeznaczeniem na organizację XX Spartakiady Sportowej Środowiskowych Domów 

Samopomocy woj. Podkarpackiego o kwotę - 1 650,00 zł, 

f) w dz. 900 o kwotę -  13 457,52 zł z tego: 

- w rozdz. 90005 § 4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie instalacji budowanych w ramach projektu 

„Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, 

Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba o kwotę - 6 457,52 zł 
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- w rozdz. 90095 § 6050 przeznaczeniem na zwiększenie udziału własnego na realizację zadania   

pn. „Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji społecznej wraz z miejscem pamięci w miejscowości 

Ślęzaki – etap II” o kwotę - 7 000,00 zł. 

g)  w dz. 921 z przeznaczeniem na  wykonanie audytu energetycznego w ramach zadania Rozwój oferty 

kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu w ramach środków 

na operacje typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kultury w ramach działania Podstawowe usługi 

i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

o kwotę – 2 000,00 zł 

h) w dz. 926 ogółem o kwotę – 24 770,00 zł z tego: 

- § 6050 z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Skopanie  

w gm. Baranów Sandomierski” (wykonanie przyłącza kablowego) o kwotę 11 070,00 zł 

- § 2820 z przeznaczeniem na dotację celową dla stowarzyszenia Klub Sportowy WISAN Skopanie na 

realizację zadania Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki 

pływania „Umiem pływać” – 8 700,00 zł oraz na zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie sportu 

o kwotę – 5 000,00 zł. 
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