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UCHWAŁA NR XLI/251/2021 

 RADY GMINY BARANOWO 

Z DNIA 29 GRUDNIA 2021 R. 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2021 
 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1038 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 

242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. 

zm.) 
 

Rada Gminy Baranowo 

 uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Dochody budżetu na rok 2021 zwiększa  się o kwotę 993.864,86 zł. do  łącznej kwoty 

36.912.500,34 zł,  

w tym: 

a) dochody bieżące w kwocie 34.568.153,56 zł. 

b) dochody majątkowe w kwocie 2.344.346,78 zł. 

 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

2. Wydatki budżetu na rok 2021 zmniejsza się o kwotę 1.445.154,74 zł. do łącznej kwoty 

39.422.134,76 zł, 

w tym: 

a) wydatki bieżące w kwocie 31.212.895,18 zł. 

b) wydatki majątkowe w kwocie 8.209.239,58 zł. 

 

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.  

 

§ 2.  

 

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.509.634,42 zł sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z: 

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.070.227,18 zł. 

b)  nadwyżki budżetu z lat ubiegłych  w kwocie 1.439.407,24 zł. 

 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.735.467,47 zł, z następujących tytułów: 

 

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 
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wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.070.227,18 zł. 

b)  nadwyżki budżetu z lat ubiegłych  w kwocie 2.665.240,29 zł. 

 

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.225.833,05 zł,  

            zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

                                                               

                                                                     § 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo. 

 

 

§ 4. 

 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021. 

2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy.  
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLI/251/2021 

Rady Gminy Baranowo 

z dnia 29 grudnia 2021r. 

 

 

DOCHODY 

 

Dochody budżetu Gminy Baranowo zwiększa się o kwotę 993.864,86  zł, w tym w: 

 

DZIALE 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

a) z tytułu  dofinansowania w ramach Rządowego Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne 

„Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie -Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 

0+694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00   w kwocie 376.365,82 zł. 

b) z tytułu dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie 

inwestycyjne Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w 

Baranowie na ul. Niepodległości na drodze nr 250101W  w kwocie 114.535,04 zł. 

 

DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

a) z tytułu zwiększenia planu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  w  kwocie 564,00 zł. 

b) z tytułu zwiększenia planu wpływu z usług w kwocie 1.400,00 zł. 

   

DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA 

z tytułu nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie „Rosnąca odporność” w kwocie 

500.000,00 zł. 

 

DZIALE 855 – RODZINA 

z tytułu zwiększenia planu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań 

wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1.000,00 zł. 

 

WYDATKI 

   

Wydatki budżetu Gminy Baranowo zwiększa się o kwotę 18.063,53  zł, w tym w: 

 

DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  w kwocie 99,53 zł. 

 

DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

a) z przeznaczeniem na zakup środków żywności  w  kwocie 1.964,00 zł. 

b) z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 zł. 

c) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł. 

 

DZIALE 855 – RODZINA 

z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia  dla asystenta 

rodziny  w kwocie 1.000,00 zł. 

 

 

Wydatki budżetu Gminy Baranowo zmniejsza się o kwotę 1.463.218,27  zł, w tym w: 
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DZIALE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

a) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki”  w kwocie 

400.000,00 zł. 

b) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Stacji 

Uzdatniania Wody w Baranowie wraz z niezbędną infrastrukturą” w kwocie 400.000,00 zł. 

 

DZIALE 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

a) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości dróg 

gminnych poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 250108W Baranowo- Jastrząbka od 

4+618,00 do km 5+378,00, drogi gminnej nr 250124W Błędowo-Ostrówek w km od 

0+000,00 do km 0+500,00 i drogi gminnej Czarnotrzew-stara wieś”  w kwocie 72.000,00 zł. 

b) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa czterech 

odcinków dróg: Cierpięta-Tobyłki-Duży Las-Ścisła (nr 250136W), Orzoł-Rycica (nr 

250125W), Orzołek-Glinki oraz w msc. Bakuła” w kwocie 233.000,00 zł. 

c) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Zawady-

Kuleszki w km od 0+000,00 do km 0+580,00” w kwocie 117.000,00 zł. 

d) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 

250132W Budne- Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+023,80 do km 0+300” w kwocie 

241.000,00 zł. 

 

DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  w kwocie 218,27 

zł. 

 

Dokonuje się przeniesień: 

 

a) w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej: 

 

- z działu 010– Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi paragraf 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

przenosi się kwotę 2.200,00 zł. do działu 750 – Administracja publiczna rozdział 75023 – 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf  3020 – Wydatki osobowe 

niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.200,00 zł. 

 

 - z działu 801 – Oświata i wychowanie rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  

paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  przenosi się kwotę 2.000,00 zł. do działu 

854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza  rozdział 85495 – Pozostała działalność  paragraf  

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  w kwocie 2.000,00 zł.,   

 

- z działu 852 – Pomoc społeczna  rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej paragraf 

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników przenosi się kwotę 831,00 zł. do działu 855 – 

Rodzina  rozdział 85504 – Wspieranie rodziny paragraf  4010 – Wynagrodzenia osobowe 

pracowników w kwocie 831,00 zł.,   

 

b) w planie wydatków między paragrafami w ramach działu i rozdziału klasyfikacji 

budżetowej w: 
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DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15.800,00 zł. 

 

DZIALE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500,00 zł. 

 

DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł. 

b) z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 

100,00 zł. 

c) z przeznaczeniem na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 50,00 zł. 

 

DZIALE 855 – RODZINA 

a) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243,00 zł. 

b) z przeznaczeniem na Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352,00 zł. 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 

  

Plan przychodów na 2021 rok kształtuje się na poziomie 3.735.467,47 zł  jako źródła ich 

pozyskania wskazuje się:  

a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów           

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.070.227,18 zł. 

b)  nadwyżki budżetu z lat ubiegłych  w kwocie 2.665.240,29 zł. 

 

 

Plan rozchodów na rok 2021 określa się na kwotę 1.225.833,05 zł. 

 


