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ZARZĄDZENIE  NR  V/317/2008 
Wójta  Gminy  Baranów 
z dnia 05 sierpnia  2008 r 

 
 

W sprawie : przedłoŜenia sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za  
I półrocze 2008 rok 
 
 Na podstawie art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
/Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ oraz art.198 ust.1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych/ Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zmian./ zarządza się co 
następuje:  
 

§   1 
 
Przedkłada się Radzie Gminy Baranów i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z wykonania 
budŜetu gminy za I półrocze 2008 r. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§   2 
 
Sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2008 r. o którym mowa  
w § 1 przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie . 
 

§   3 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 
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INFORMACJA 
Z wykonania budŜetu gminy Baranów za I półrocze  2008 roku. 

 
 
Uchwałą Rady Gminy Nr  XIX/166/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. uchwalony został 
budŜet dla naszej gminy w kwotach 
  dochody - 8.935.921 zł  
  wydatki - 9.491.041 zł 
oraz 
  przychody - 706.800 zł 
  rozchody - 151.680 zł 
 
W ciągu roku plan dochodów i wydatków uległ zmianie poprzez wprowadzenie zmian 
do budŜetu następującymi uchwałami i zarządzeniami: 

• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/206/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. 
• Uchwałą Rady Gminy Nr XX/177/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/217/2008 z dnia 06 marca 2008 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/226/2008 z dnia 17 marca 2008 r. 
• Uchwałą Rady Gminy Nr XX/187/2008 z dnia 26 marca 2008 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/230/2008 z dnia 31 marca 2008 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/243/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. 
• Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/192/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/255/2008 z dnia 12 maja 2008 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/271/2008 z dnia 05 czerwca 2008 r. 
• Zarządzeniem Wójta Gminy Nr V/290/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. 
 

 
Plan budŜetu gminy po uwzględnieniu zmian  na 30.06.2008 r. wynosi : 
 

 Dochody - 9.234.604 zł 
 Wydatki - 9.939.724 zł 
oraz 
 Przychody - 856.800 zł 
 Rozchody - 151.680 zł 
 
Realizacja budŜetu za  I półrocze 2008 rok przedstawia się następująco : 
 
I .   D O C H O D Y 
 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
W dziale tym planowano dochody w wysokości    - 244.757,00 zł  
w tym dochody majątkowe 200.000 zł ( dotacje z GFOŚ i GW 
oraz  PFOŚ i GW na budowę wodociągu we wsi Składów) 
Uzyskane dochody w okresie sprawozdawczym   - 43.706,96 zł  
w tym : 
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- dotacja  na zwrot podatku akcyzowego dla rolników  - 43.706,96 zł 
       
 
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 
W tym dziale planowano wpływy w wysokości   -           167.000,00 zł 
uzyskano łączne dochody w kwocie     -             93.804,18 zł 
w tym: 
-  za wodę                      -            90.593,60 zł 
-  z odsetek od nieterminowych wpłat                 -              3.210,58 zł             
W opłatach za wodę istnieją zaległości w kwocie 5.965,64 zł. Wystawione zostały 
upomnienia ,w których poinformowano mieszkańców o moŜliwości zamknięcia dopływu 
wody. 
 
Dział 600 –Transport i łączność 
Plan dochodów w tym dziale wynosi     - 100.000,00 zł 
Środki pochodzą z dotacji z GFOŚ i GW w Baranowie na inwestycję ekologiczną. 
 
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
W dziale tym plan dochodów wynosi     -  38.686,00 zł 
Wykonano łącznie       -  23.775,26 zł 
w tym: 
-  wieczyste uŜytkowanie gruntów gminnych   -              1.104,21 zł 
-  czynsze mieszkaniowe ,dzierŜawa gruntów   -            17.979,65 zł 
-  wpływ z tytułu sprzedaŜy lokalu mieszkalnego   -              2.450,00 zł 
- wynajem pomieszczeń gminnych     -     2.094,27 zł 
-  odsetki za zwłokę       -                 147,13 zł  
We wpłatach czynszów mieszkaniowych, dzierŜawie gruntów gminnych występują zaległości 
w wysokości 750,07 zł. 
Wystawione zostały wezwania do zapłaty dla wszystkich dłuŜników. 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  
Plan dochodów  dla tego działu wynosi    -         81.136,00 zł 
Osiągnięte wpływy w I półroczu 2008 roku    -         42.701,31 zł 
z tego: 
-  dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej  -        32.810,00 zł 
-  prowizja za wydane dowody osobiste    -             241,50 zł 
-  z wynajmowanych lokali gminnych    -          8.207,79 zł 
-  dotacje celowe na realizację zadań z tytułu poboru  -             407,00 zł 
-  rozliczenia z lat ubiegłych      -             832,45 zł   
-  wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych   -   202,00 zł 
- odsetki za zwłokę       -       0,57 zł 
W opłatach za wynajem lokali gminnych występują zaległości w kwocie 6.214,20 zł. 
Wystawiono wezwania do zapłaty. 
   
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... 
W dziale tym plan dochodów wynosi    - 1.086,00 zł  
Wykonanie w I pólroczu 2008 roku     -             556,00 zł      
 
Środki pochodzą z dotacji Wojewody na zadania zlecone gminie :  
-  aktualizację rejestru wyborców     - 556,00 zł 
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Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych 
Dochody planowane w tym dziale to kwota    -    2.414.698,00 zł 
Osiągnięte dochody ogółem to kwota    -    1.198.256,32 zł 
z czego: 
-  podatek od osób prowadzących działalność gospodarczą 
   na zasadzie karty podatkowej plan 10.000 zł  wpływy  -          4.868,60 zł 
-  podatek od nieruchomości od osób prawnych i  
    fizycznych plan 975.300 zł - wpływy    -      419.567,05 zł   
-  podatek rolny od osób prawnych i fizycznych 
    plan  363.600 zł – wpływy  -    -      221.474,99 zł 
-  podatek leśny od osób prawnych i fizycznych 
   plan  42.700 zł – wpływy      -       26.790,20 zł 
-  podatek od środków transportowych osób fizycznych, prawnych  
   plan 20.000 zł wpływy      -        20.961,87 zł 
-  podatek od spadków i darowizn plan 5.000 zł – wpływy  -        10.455,00 zł 
- wpływy z opłaty targowej plan 2.500 zł – wpływy   -          1.395,00 zł                               
-  podatek od czynności cywilno-prawnych  plan 30.000 – wpływy-        15.338,00 zł 
-  odsetki od nieterminowych wpłat plan 7.600 zł – wpływy -          9.395,05 zł 
W I półroczu 2008 r. wyegzekwowano kwotę w wysokości  47.306,17 zł z zaległości 
podatkowych. 
W/w podatkach występują zaległości w kwocie 385.726,05 zł. Wystawiane są na bieŜąco 
upomnienia i tytuły wykonawcze. W bieŜącym roku wystawiono 28 tytułów wykonawczych. 
-  wpływy z opłaty skarbowej plan 13.000 zł – wpływy   -    6.558,80 zł 
-  dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych  
   plan 37.275 zł – wpływy       - 34.250,50 zł 
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpisu do ewidencji 
   działalności gospodarczej  plan  5.400 zł; wykonanie   -    6.489,39 zł 
-  udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 
    plan 884.323 zł – wpływy       -410.957,00 zł  
   /wielkość ta planowana jest przez Ministerstwo Finansów/. 
-  podatek dochodowy od osób prawnych plan 18.000 zł – wpływy -   9.754,87 zł 
 
 
Dział 758 – RóŜne rozliczenia 
W dziale tym planowane są subwencje dla gminy oraz odsetki od środków na rachunkach 
bankowych. Ogółem plan dochodów wynosi    -  4.057.887,00 zł 
Wykonanie w okresie sprawozdawczym     -  2.332.460,36 zł         
w tym : 
-  część oświatowa subwencji ogólnej     -  1.593.680,00 zł 
-  część wyrównawcza subwencji ogólnej     -     722.508,00 zł 
-  odsetki od środków na rachunkach bankowych    -         8.502,36 zł 
- część równowaŜąca subwencji ogólnej     -         7.770,00 zł 
   
Dział 801 – Oświata i Wychowanie 
Plan dochodów dla tego działu wynosi kwotę    -    219.250,00 zł 
Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi    -    112.805,20 zł 
W tym: 
 - odpłatność dzieci za korzystanie z obiadów   -     70.111,20 zł 
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- opłaty za przedszkole  - opłata stała    -     16.315,00 zł   
- dotacja  na dofinansowanie pracodawcom kosztów 
  przygotowania zawodowego młodocianych pracowników  -         20.570,00 zł 
- róŜne rozliczenia z lat  ubiegłych      -                52,00 zł 
- dotacja na nauczanie jęz. angielskiego    -           5.757,00 zł 
 
           

Dział 852 – Opieka Społeczna 
W dziale tym plan dochodów ogółem wynosi     -   1.436.180,00 zł 
Wpływy w okresie sprawozdawczym to kwota    -      700.370,00 zł 
Jest to dotacja z budŜetu Państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej  
Z powyŜszej  kwoty wpłynęło na : 
 -  świadczenia rodzinne , oraz składki na ubezpieczenie 
  emerytalne i rentowe       -      570.000,00 zł 
-  składki na ubezpieczenia zdrowotne      -          1.632,00 zł  
-  zasiłki i pomoc w naturze        -        22.560,00 zł 
-  ośrodki pomocy społecznej       -        52.978,00 zł 
- pozostała działalność                             -        33.200,00 zł 
- wypłatę bezzwrotnych zasiłków pienięŜnych dla rodzin, które  
   poniosły straty w wyniku gwałtownych wiatrów    -       20.000,00 zł 
W tym dziale występują naleŜności wymagalne z tytułu zaliczki alimentacyjnej 
w części naleŜnej budŜetowi gminy w kwocie 68.614,87 zł.        
Pracownicy socjalni przeprowadzający wywiady alimentacyjne zobowiązują dłuŜników 
alimentacyjnych do zarejestrowania się PUP. GOPS w Baranowie współpracuje z 
Powiatowym Urzędem Pracy w Puławach w celu aktywizacji zawodowej bezrobotnych. 
  
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza 
W dziale tym plan dochodów wynosi                                                           -       26.474,00 zł 
Łączne wpływy to kwota       -       26.474,00 zł 
Jest to dotacja: 
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki  
szkolne )         -       26.474,00 zł 
 
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 
W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości   -       447.450,00 zł 
Wpływy w okresie sprawozdawczym to  kwota                -       244.157,62 zł 
w tym: 

-  dochody za ścieki       -      63.695,26 zł 
-  dochody za odbiór śmieci                          -      35.244,36 zł 
-  dotacja z GFOŚ i GW na realizacje zadań bieŜących słuŜących ochronie 
   środowiska i gospodarce wodnej     -    145.208,00 zł 

W opłatach za ścieki i odbiór śmieci występują zaległości w kwocie – 6.401,34 zł. 

W egzekwowaniu zaległości postępujemy  analogicznie jak z  opłatami za wodę . 

 

Ogółem na plan dochodów 9.234.604 zł wpłynęła kwota 4.819.067,21 tj. 52,18% 
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II. W Y D A T K I 
 
Dział  010 – Rolnictwo i łowiectwo 
Plan wydatków dla tego działu wynosi      -        406.132,00 zł 
z czego 355.125 zł to wydatki inwestycyjne (budowa sieci wodociągowej Zagóźdź, Składów) 
 
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę    -        47.966,81 zł 
w tym: 
-  wpłata 2% od podatku rolnego dla Lubelskiej Izby Rolniczej      -          4.259,85 zł 
-  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
    dla rolników        -        43.706,96 zł 
 
Dział 020 – Leśnictwo 
W dziale tym plan wynosi       -         3.500,00 zł 
Wydatkowano kwotę        -         3.499,46 zł 
Jest to naleŜność za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej    
           
Dział  400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 
W dziale tym plan wydatków  wynosi ogółem    -       91.830,00 zł 
Wydatkowano  ogółem       -       37.870,23 zł 
w tym: 
-  zakup materiałów i części na bieŜące remonty 

sieci wodociągowej w tym wymiana wodomierzy   -        3.309,60 zł 

- opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2007 oraz  

    dozór techniczny        -        9.552,70 zł 

- energia elektryczna w hydroforniach     -      18.751,97 zł 

- podatek VAT od faktur       -        3.110,96 zł 

- usługi obce w tym nadzór nad  programem WODA, abonament 

  za monitoring  w  hydroforni Śniadówka i Czołna    -       1.620,00 zł 

- przegląd gwarancyjny agregatu prądotwórczego    -       1.525,00 zł 

    

Dział 600 – Transport i łączność 
W dziale tym planowano ogółem      -    367.000,00 zł 
w tym na inwestycje 270.000 zł (budowa drogi gminnej Czołna – Wola Czołnowska, 
modernizacja ul. Zagrody), na remont i utrzymanie dróg 
gminnych  - 97.000 zł  
Wydatkowano łącznie       -      70.513,68 zł 
W tym :  
- zakup paliwa do walca drogowego , przepustów drogowych,  
   znaków drogowych                 -      13.817,57 zł 
- usługi obce: wynajem równiarki, koparki, rozsiewacza oraz 
  wynajem ładowarki i  remont drogi destruktem    -      33.216,90 zł 
- remont  zagęszczarki       -           291,01 zł 

Wydatki inwestycyjne:       -      23.188,20 zł 
a/ budowa drogi Czołna –Wola Czołnowska” – 20.813,20 zł 
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- wykonanie studium wykonalności do projektu inwestycyjnego– I rata  
          -   4.880,00 zł 
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej – podziału nieruchomości drogowych 

            - 11.724,20 zł  
- wykonanie map do celów projektowych    -   4.209,00 zł 
 
b/ modernizacja ul.Zagrody 
 - projekt budowlany       - 2.375,00 zł 
 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej roczny plan wydatków  
wynosi          - 22.500,00 zł 
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę    -   4.758,27 zł 
w tym : 
- materiały do remontu budynków komunalnych  Urzędu Gminy   -             1.024,35 zł 

- energia elektryczna w budynkach komunalnych UG i bazy SUR              -            2.430,96 zł   

- usługi obce- miesięczne opłaty za abonamentowe za monitoring  

  (baza SUR, hala ul.Tartaczna)      -   1.302,96 zł 

         

Dział 710 -  Działalność usługowa  

W dziale tym plan wydatków wynosi     -           62.550,00 zł 

Wydatkowano         -      193,60 zł 

Poniesione wydatki dotyczą utrzymania grobów poległych w czasie wojen (zakup wiązanek i 
zniczy ) 

W I półroczu 2008 r. nie poniesiono Ŝadnych wydatków związanych z opracowaniem planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów 

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

Na całokształt pracy administracji rządowej i samorządowej ustalony został plan wydatków w 
wysokości         -     1.039.424,00 zł 
Wydatkowano z tego w okresie sprawozdawczym kwotę   -        533.313,91 zł 
z czego : 
a)  administracja rządowa   plan 60.826 zł wydatki    -  32.810,00 zł  
   są to płace i składka ZUS na 2,5 etatu –/ środki z budŜetu państwa na  
   zadania zlecone gminie ./ 
b)  działalność Rady Gminy plan 43.200 zł wydatki    - 18.110,46 zł 
    /diety dla radnych, zakup napojów chłodzących/  
c) Urząd Gminy   plan  923.420  zł wydatkowano    -        473.222,98 zł  
    w tym : 
    - płace ze składką ZUS       -        331.913,88 zł  
    - odpis na FŚS        -          11.114,60 zł 
    -  wypłata umów o dzieło, zlecenie     -            8.201,00 zł 
    - pozostałe wydatki bieŜące      -        121.993,50 zł 
/koszty podróŜy słuŜbowych, ryczałty samochodowe,  materiały biurowe, środki czystości, 
zakup oleju opałowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, internet,  prenumerata prasy, obsługa 
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serwisowa programów komputerowych, zakup sprzętu komputerowego, badania okresowe 
pracowników oraz szkolenia, opłata za energię elektryczną, ogłoszenia w prasie, opłata 
abonamentowa za monitoring budynku UG, usługi prawnicze/ 
d) komisje poborowe plan – 407 zł, wydatki     -              407,00 zł 
    (zwrot kosztów przejazdu poborowym na komisje lekarskie) 
e) promocja gminy plan 8.000 zł, wydatki     - 5.926,07 zł 
- wydatki związane z obchodami 100- lecia OSP Baranów – 5.413,67 zł 
- zakup albumów      -   512,40 zł 
f) pozostała działalność plan 3.571 zł, wydatki    -          2.837,40 zł  
  -  składka z tytułu członkostwa  w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania 
    „Zielony Pierścień”       -          2.104,50 zł 
- składka na Związek Gmin Lubelszczyzny za II kwartały 2008 r.  -   732,90 zł 
 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 
W dziale tym kwota planowana:      - 1.086,00 zł 
Wydatkowano ogółem:       -             510,73 zł 
Mieszczą się tu wydatki dotyczące: 
- aktualizacji rejestru wyborców      -             510,73 zł 
Całość wydatków to środki z budŜetu państwa. 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  
  
W dziale tym zaplanowane są środki na bieŜące utrzymanie straŜy poŜarnych 
oraz na realizacje zadań z zakresu  zarządzania kryzysowego 
Na plan ogółem        -        59.837,00 zł  
wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę    -        40.727,71 zł 
Mieszczą się tu takie wydatki na utrzymanie gminnych jednostek OSP takie jak:  

a) wynagrodzenie konserwatorów sprzętu (pojazdów, motopomp)  -  4.174,17 zł 
b) pozostałe wydatki:       -         36.553,54 zł 

za akcje ratowniczo-poŜarnicze dla wszystkich jednostek OSP, zakup paliwa i części 
zamiennych do pojazdów straŜackich, opłaty za badania techniczne pojazdów OSP, 
ubezpieczenie budynków i pojazdów oraz druŜyn OSP, opłata za energię elektryczną w 
budynkach straŜackich oraz zakup umundurowania dla OSP Baranów – 6.284,35 oraz OSP 
Czołna – 683,00 zł, szkolenia na sternika motorowodnego 
. 
Dział 756  -  Dochody od osób praw. I fiz. i wydatki związane z ich poborem 
W dziale tym zaplanowano kwotę na  wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków 
i  opłat oraz kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych od dokonywanych wpłat Urzędów 
Skarbowych: 
Na plan          -   27.600,00 zł 
Wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę    -   17.336,55 zł 
 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego 
W dziale tym zabezpieczone zostały środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych  
kredytów i poŜyczek w wysokości       -  23.820,00 zł 
Wydatkowano kwotę        -  17.103,64 zł 
Są to koszty związane z zaciągniętym kredytem bankowym w BOŚ – Lublin oraz poŜyczką w 
WFOŚ i GW w Lublinie.                  
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Dział 758 – RóŜne rozliczenia 
W dziale tym zaplanowane są koszty obsługi bankowej oraz rezerwa budŜetowa: 
 Kwota planowana         - 24.479,00 zł 
Wydatki w okresie sprawozdawczym     -   3.600,00 zł 
/są to koszty obsługi bankowej Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych w I 
półroczu 2008 r./ 
 
Dział – 801 Oświata i Wychowanie 
Na całokształt zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz  utrzymanie szkół podstawowych i 
gimnazjum planowano kwotę      -  4.186.567,00 zł 
w tym na budowę boiska piłkarskiego oraz kompleksu boisk przy Szkole Podstawowe 
i Gimnazjum w Baranowie kwotę – 152.000 zł 
Wydatkowano łącznie  kwotę      -  2.024.584,03  zł 
z czego : 
1) rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Baranowie              - 1.033.931,20 zł 
 
a) wynagrodzenie osobowe, składka ZUS i składka  

na Fundusz Pracy       - 774.920,64 zł 
b) wynagrodzenia bezosobowe      -     6.454,00 zł 
c)wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 
 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia BHP)   -  51.735,36 zł 
d) zakup materiałów i wyposaŜenia `    -   105.207,79 zł 

- olej grzewczy     -     91.792,84 zł 
- środki czystości    -       2.886,92 zł   
- materiały biurowe, druki, prasa  -       4.825,17 zł 
- zakup mebli i sprzętu    -       1.786,60 zł 
- zakup materiałów do remontów bieŜących -       2.894,09 zł 

      -    zakup materiałów papierniczych, akcesoriów 
komputerowych    -       1.022,17 zł 

e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek  -       2.522,13 zł 
g) zakup energii elektrycznej      -     20.101,63 zł 
h) zakup usług remontowych - remont kopiarki   -         195,20 zł 
i) badania okresowe,  szkolenia, podróŜe słuŜbowe pracowników -     1.296,62 zł 
j) usługi telefoniczne, internet     -     2.076,86 zł 
k) zakup usług pozostałych - 
przegląd kotłowni, usługi serwisowe, informatyczne, przeglądy, 
usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia   -    9.799,97 zł 
l) odpis na fundusz świadczeń socjalnych    -  58.645,00 zł 
ł) wydatki inwestycyjne – Budowa kompleku boisk   -      976,00 zł 
 
 
 
 
2) rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne „kl.0”  -      22.382,29 zł 
 
a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka  
na Fundusz Pracy       -      18.920,06 zł 
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)  -        1.750,23 zł 
b) fundusz socjalny       -        1.712,00 zł 
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3) rozdział 80104 – Przedszkole     -  114.049,09 zł 
 
a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka  
na Fundusz Pracy       -      86.837,84 zł 
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń    
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp)  -       6.804,82 zł 
c) zakup materiałów i wyposaŜenia `    -    10.723,60 zł 

- olej grzewczy     -         8.224,60 zł 
- środki czystości    -            361,05 zł   
- materiały biurowe, druki, prasa  -            553,35 zł 
- zakup materiałów do remontów bieŜących -         1.188,61 zł 
- zakup wyposaŜenia (apteczka)  -  321,00 zł 
- zakup materiałów papierniczych  -    74,99 zł 

d) zakup energii elektrycznej      -     1.087,51 zł 
e) usługi telefoniczne       -       582,48 zł 
f) zakup usług pozostałych - przegląd i konserwacje sprzętu p.poŜ.,  
usługi pocztowe, ubezpieczenia budynków, mienia   -      445,64 zł 
g) odpis na fundusz świadczeń socjalnych    -  7.525,00 zł 
i) podróŜe słuŜbowe pracowników     -       42,20 zł 
 
4)  rozdział 80110 – Gimnazjum w Baranowie   -      516.296,09 zł 
a) wynagrodzenia osobowe, składka ZUS i składka  

na Fundusz Pracy       - 430.901,93 zł 
b) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   -  31.829,08 zł 
 (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp) 
c) zakup materiałów i wyposaŜenia `    -   13.062,03 zł 

- środki czystości    -         1.162,12 zł   
- materiały biurowe, druki, prasa  -         3.106,70 zł 
- zakup mebli i sprzętu    -         5.590,81 zł 
- zakup materiałów do remontów bieŜących -         2.253,58 zł 
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów 

komputerowych    -            948,82 zł 
d) zakup usług remontowych - naprawa sprzętu   -       306,20 zł 
e) szkolenia, podróŜe słuŜbowe pracowników   -    2.483,02 zł 
f) usługi telefoniczne, internet     -    1.439,85 zł 
g) zakup usług pozostałych – przeglądy i konserwacje sprzętu p.poŜ., 
usługi serwisowe, informatyczne, usługi pocztowe, ubezpieczenie mienia, 

       -    1.948,98 zł 
h) odpis na fundusz świadczeń socjalnych    - 34.325,00 zł 
 
5) rozdział 80113 – dowoŜenie uczniów do szkół                            -    135.395,78 zł 
 

a) płace kierowców brutto, składka ZUS i składka na Fundusz 
Pracy        - 40.519,45 zł 

b) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy  
zlecenie, składka ZUS osób sprawujących opiekę nad uczniami dowoŜonymi do 
siedziby szkół       - 15.700,19 zł 

c) paliwo, oleje i części zamienne do autobusów  - 51.276,54 zł  
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d) remonty autobusów, przeglądy techniczne, 
 ubezpieczenie autobusów     - 12.300,97 zł 
e) dowoŜenie dzieci przez PKS     - 12.500,00 zł 
f)  Fundusz Świadczeń Socjalnych    -   2.040,00 zł 
g) badania okresowe kierowców, zakup usług  

telekomunikacyjnych, wydatki bhp, delegacje  -   1.058,63 zł 
 

 
6) rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
 
Wydatkowano kwotę       -   7.127,00 zł  
( delegacje, szkolenia, dofinansowanie studiów )   
 
7) rozdział 80148 – stołówki szkolne    - 152.843,58 zł 
a) płace pracowników stołówki, składka ZUS i FP   -     77.609,13 zł 
b) wynagrodzenia bezosobowe     -       1.100,00 zł 
c)wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia 
    BHP dla pracowników stołówki     -      1.244,72 zł 
d) zakup środków Ŝywności na stołówkę    -    62.195,24 zł 
e) zakup materiałów i wyposaŜenia     -      4.632,64 zł 

- środki czystości, materiały biurowe, części do remontu 
zmywarki, papier do drukarki   

   f) zakup usług       -      664,65 zł 
     - naprawy sprzętu kuchennego    -    404,48 zł  
     -     usługi telefoniczne     -    260,17 zł 
 g) szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych -       637,20 zł  
 d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   -    4.760,00 zł  
 
8) rozdział 80195 – pozostała działalność    -    42.559,00 zł 
 
a)odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów-  19.989,00 zł 
e) nagrody wójta dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce -    2.000,00 zł 
f)dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 
   pracowników młodocianych     -  20.570,00 zł 
 
   
Dział 851 – Ochrona zdrowia 
Kwota zaplanowana w tym dziale , to wydatki związane z realizacją Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz  Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz  na pomoc finansową Powiatowi Puławskiemu na dofinansowanie sprzętu 
medycznego dla szpitala w Puławach 
Na plan        -  47.275,00 zł 
Wydatkowano  kwotę       -  21.629,40 zł 
W tym : 
- wynagrodzenie konsultanta ds. Rozwiązywania Problemów     
 Alkoholowych, składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     -       3.888,78 zł  
- zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 
   „Laskowia”         -       3.343,34 zł 
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- doposaŜenie świetlic będących własnością gminy, mających na celu przeciwdziałanie 
patologiom społecznym      - 6.468,29 zł 

- zakup filmu edukacyjnego dla gimnazjum pt. „Lekcja przestrogi” -    268,99 zł 
- przeprowadzenie warsztatów dla młodzieŜy z Gimnazjum z zakresu  

profilaktyki antyalkoholowej przez pracowników Poradni Terapii  
UzaleŜnień od Alkoholu w Puławach    - 1.100,00 zł 

- zorganizowanie wycieczki dla dzieci  z rodzin dotkniętych uzaleŜnieniem  
od alkoholu        - 4.760,00 zł 

- sfinansowanie spektaklu profilaktycznego dla dzieci ze szkoły podstawowej 
pt. „W krainie bajtów”      - 360,00 zł 

      - wydawanie opinii lekarskich w przedmiocie uzaleŜnienia  -       1.440,00 zł 
 
 
Dział 852 – Pomoc Społeczna 
Działalność opieki społecznej finansowana jest wspólnie – ze środków budŜetu państwa jako 
zadanie zlecone gminie i częściowo ze środków gminy jako zadania własne . Łącznie w 
budŜecie gminy na tą działalność przewidziano środki w kwocie    -1.567.720,00 zł 
Z czego 1.436.180 zł to środki budŜetu państwa, a 131.540 zł z budŜetu gminy . 
Wydatkowano łącznie w okresie sprawozdawczym      -741.201,81 zł 
 
W tym : 
1)  świadczenia rodzinne /zad. zlecone/ łącznie wydatkowano         -  569.081,50 zł 
      a)   zasiłki rodzinne                  -  233.888,00 zł 

b) dodatki do zasiłków rodzinnych                                            -  169.090,20 zł 
c) świadczenia pielęgnacyjne.                                                    -    31.780,00 zł 
d) zasiłki pielęgnacyjne       -    76.041,00 zł 
e) zapomoga jednorazowa      -    13.478,12 zł 
f) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców -      4.251,48 zł 
g) zaliczka alimentacyjna      -    21.805,00 zł 
h) wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac   -    10.206,14 zł 
i)    wydatki rzeczowe                                                     -      8.541,56 zł 

        
2)  ubezpieczenie zdrowotne /środki budŜ. państwa  za osoby pobierające świadczenia 
społeczne na kwotę       -      1.602,74 zł 
 
 
3) zasiłki i pomoc w naturze     -    28.024,19 zł 

• zdania zlecone 
- zasiłek stały – 8 osób, 48 świadczeń  na kwotę  - 14.168,58 zł 

• zadania własne gminy łącznie wydatkowano na kwotę - 13.855,61 zł 
- zasiłki okresowe – 11 osoby na kwotę - 7.599,61 zł 
- zasiłki celowe – 22 osoby na kwotę  - 6.256,00 zł 

    
4) Ośrodki pomocy społecznej ( z zadań własnych i zleconych ) 
 
Łącznie wydatkowano kwotę                                                           -85.366,62 zł 
           a)wynagrodzenia pracowników ( § 4010,4040), pochodne  
           od płac (§ 4110, § 4120, § 4440)    - 79.555,53 zł 

b)wydatki rzeczowe w tym m.in. delegacje słuŜbowe, 
ryczałty terenowe, art. biurowe, opłaty za telefon, 
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odzieŜ ochronna, szkolenia pracowników   -   5.811,09 zł 
5) Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 

zadanie zlecone – zasiłek celowy dla 4 osób   -    20.000,00 zł 
 
6) Pozostała działalność w tym:     -    37.126,76 zł 

a) doŜywianie  - 108 dzieci na kwotę    -    28.411,00 zł 
c) doposaŜenie stołówki szkolnej na kwotę                -      8.400,96 zł 

      d)wypłata świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych 
   w ramach prac społecznie uŜytecznych    -        226,80 zł 

 e) ubezpieczenie bezrobotnych zatrudnionych 
               w ramach prac społecznie uŜytecznych   -          88,00 zł 
 

        Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
         Plan na  2008 r.  to kwota      - 26.474,00 zł 
 Wydatkowano kwotę       - 26.474,00 zł 
 Wydatki poniesione: 
 - wypłata stypendiów dla 156 uczniów na kwotę    - 26.474,00 zł 
         Są to środki z budŜetu państwa. 
 

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 
Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej  i ochrony środowiska ogółem planowano w 
budŜecie gminy kwotę      - 1.729.430,00 zł 
Wydatkowano na te zadania łącznie kwotę    -     778.835,22 zł 
w tym : 
I.  Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan                                - 155.980,00 zł 
z czego wydatkowano na kwotę      -   69.713,88 zł 
a/płace wraz ze składką ZUS – 3 etaty     -   34.544,94 zł 
b/zakup materiałów i części zamiennych na bieŜące utrzymanie 
     oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej     -    5.857,64 zł 
 c/energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach -  19.618,57 zł 
 d/ wynajem i serwis kabiny sanitarnej, opłata za korzystanie ze środowiska 
    za wprowadzenie ścieków do wód za II półrocze 2007 r., 
 analiza ścieków, usługi kurierskie i serwisowe, opłata abonamentowa za monitoring  
na oczyszczalni ścieków       -     4.740,18 zł 
e/ podatek VAT od faktur        -     2.046,89 zł 
f/ remont silnika- przezwojenie      -        502,62 zł 
g/ wydatki BHP i odpis na fundusz socjalny     -     2.403,04 zł 
 
II. Oczyszczanie miast i wsi – plan      -  134.470,00 zł 
wydatkowano  kwotę        -    53.432,09 zł 
   z czego : 
a)płace wraz ze składka ZUS - 3 etaty     -   33.109,48 zł 
b)paliwo do śmieciarki, kosiarki , oraz niezbędne materiały i 
     części zamiennych        -    9.716,34 zł 
b)usługi remontowe śmieciarki, opłata za składowanie 
    odpadów za II pół.2007 r.. oraz usługi ładowarki 
    na wysypisku, badania odcieku      -    7.030,00 zł 
c) podatek VAT od faktur       -    1.133,67 zł 
c) wydatki BHP i odpis na fundusz socjalny     -    2.442,60 zł 
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III. Oświetlenie ulic i dróg  - plan      - 135.000,00 zł  
wydatkowano w I półroczu 2008 r.      -   70.287,31 zł 
W tym   
- na za energię elektryczną na terenie całej gminy  - 56.138,54 zł 
- konserwację oświetlenia  ulicznego   - 14.148,77 zł 
 
IV. Pozostała działalność – plan      - 1.303.980,00 zł 
wydatkowano         -    585.401,94 zł 
W tej części budŜetu ewidencjonowane są wydatki związane  
z utrzymaniem SAMK . i tak : 
a/płace wraz ze składką ZUS (16,64 etatu)     - 234.908,66 zł 
b/zakup materiałów , części zamiennych , paliwa i olejów do koparki, 
   ciągnika oraz przyczepy a takŜe, wydatki na zakup materiałów biurowych, 
   zakup komputera, wydatki BHP      -  38.819,82 zł 
c/usługi obce –   remont ciągnika i koparki     -    9.146,89 zł 
d/ opłaty  telefoniczne, badania okresowe, szkolenia   -    3.709,62 zł 
d/delegacje ryczałty samochodowe      -     4.998,95 zł 
e/odpis na fundusz świadczeń socjalnych     -   11.650,00 zł 
f/ ubezpieczenie OC, sprzętu i mienia     -.    2.820,00 zł 
g/ podatek od nieruchomości       -   79.348,00 zł 
h)spłata dwóch rat kary za wycięcie drzew bez zezwolenia   - 200.000,00 zł 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
W dziale tym łączny plan wydatków wynosił    -    242.500,00 zł 
Wydatkowano ogółem kwotę       -    145.646,20 zł 
W tym : 
-  utrzymanie Gminnego Centrum Kultury   -  90.000,00 zł  
   (dotacja dla GCK  na działalność Instytucji kultury)              
- dotacja na realizację inwestycji – przyłącze energetyczne do  
    sceny widowiskowej     -   11.500,00 zł 
-  opłaty za energię elektryczna w świetlicach wiejskich -     2.896,20 zł   
-  utrzymanie Gminnej Biblioteki    -   41.250,00 zł 
    /dotacja dla GB / 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 
W dziale tym plan wydatków wynosi   -   10.000,00 zł 
Wydatkowano kwotę      -   10.000,00 zł 
na upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu na terenie Gminy Baranów (dotacja dla klubu 
sportowego KS-Wola Czołnowska – 4.000 zł oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego – 6.000 
zł) 
 
Ogółem na plan budŜetowy 9.939.724,00 zł wydatkowano w I półroczu 2008 roku  
4.525.765,25 zł  - 45,53 % 
 
Na  koniec I półrocza 2008 r. budŜet gminy zamknął się nadwyŜką budŜetową w kwocie 
293.301,96 zł 
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III. Przychody i wydatki  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  gospodarki 
Wodnej 
 
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 
Łączny plan przychodów  funduszu na początek roku wyniósł -   546.000,00 zł  
Składają się na tą kwotę: 
- stan środków na początek roku     -   131.000,00  zł 
- środki od Wojewody      -       5.000,00 zł 
- środki od PFOŚ i GW w Puławach     -  400.000,00 zł 
- środki własne       -    10.000,00 zł  
 
 W I półroczu 2008 wykonanie przychodów przedstawia się następująco: 

 -   111.105,39 zł 
- środki od Wojewody      -      5.934,39 zł  
- środki od PFOŚ i GW w Puławach     -  100.000,00 zł 
- środki własne (darowizny i inne wpłaty)    -      5.171,00 zł  
 
Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Plan wydatków funduszu wynosi       -  546.000,00 zł 
Wydatkowano łącznie                       -  160.019,37 zł 
W tym: 
- opłaty za grunty pokryte wodami oraz inne wydatki z zakresu  
   ochrony środowiska       -      2.031,37 zł 
- przekazane dotacje na zadania bieŜące związane z ochroną  
   środowiska dla j s t       -  145.218,00 zł 
- opłata roczna dla Łukowskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt 
   za wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Baranów -      2.400,00 zł 
- opłata za opinię- zakłócenie spływu wód w Czołnie  -      4.026,00 zł 
- opłata za opracowanie Gminnego Programu Usuwania Azbestu -      1.464,00 zł 
- projekt rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej   -      4.880,00 zł  
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do wykorzystania   -   83.473,62 zł 
      
IV. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury  
 
Gminne Centrum Kultury  
 
Łączną  kwotę uzyskanych w I półroczu 2008  przychodów  GCK w Baranowie   
stanowi suma         - 104.260,15 zł   
Są to przychody pochodzące z :  
- dotacji z budŜetu gminy  - 101.500,00 zł 
- darowizny    -        900,00 zł 
- pozostałe przychody   -     1.860,15 zł 
 
Wydatkowano łącznie       - 103.093,06 zł 
Z czego : 
a) płace i pochodne pracowników     -  51.193,61 zł 
b) wypłata umów o dzieło      -    2.170,00 zł 
c) zakup materiałów i wyposaŜenia     -  24.288,81 zł 
- zakup materiałów do remontów świetlic    -    3.419,91 zł 
- doposaŜenie świetlic      -    8.089,00 zł 
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- zakup strojów dla KGW – Śniadówka    -    3.540,00 zł 
- zakupy artykułów biurowych, środków czystości, licencji  
   komputerowej       -    1.217,53 zł 
- zakup pawilonów ogrodowych wykorzystywanych podczas 
 organizowanych imprez kulturalnych    -    1.802,98 zł    
- zakupy związane z działalnością kulturalną    -    6.219,39 zł 
(organizacja ferii zimowych dla dzieci, Dnia Dziecka, organizacja 
obchodów dni Baranowa „GODEL”, zakupy nagród , zakupy materiałów 
potrzebnych do nauki robienia stroików przez dzieci) 
d) energia elektryczna w świetlicach     -     3.229,68 zł 
e) delegacje słuŜbowe pracowników, badania okresowe, 
szkolenia        -     1.613,07 zł 
e) odpis na FŚS       -     2.475,00 zł 
f) pozostałe wydatki: opłata za telefony, za abonament telewizyjny 
 w świetlicach, przeglądy i konserwacje gaśnic, usługi komputerowe, 
 ubezpieczenia mienia)      -    7.932,08 zł 
g)podatek od nieruchomości      -   1.924,00 zł 
h) wydatki inwestycyjne – wykonanie przyłącza energetycznego 
  do sceny widowiskowej      -   8.266,81 zł 
 
Na koniec I półrocza 2008 r.. GCK w Baranowie nie posiadało Ŝadnych zobowiązań, 
natomiast wystąpiły naleŜności niewymagalne  z tytułu gotówka i depozyty (środki na rach. 
bankowym) 
 
Gminna Biblioteka Publiczna 
 
Uzyskane przychody w okresie sprawozdawczym  to kwota  - 41.250,00 zł  
Są to środki pochodzące dotacji z budŜetu gminy 
 
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie  - 41.016,14 zł 
Z czego: 
a)płace i pochodne wynoszą      -  31.806,90 zł 
b)zakup materiałów i wyposaŜenia     -    3.550,83 zł 
(zakup prasy, druków, papieru do ksera, zakup stołów i  
regałów bibliotecznych, programów komputerowych) 
c)opłaty za wynajem lokali      -        964,05 zł 
c)zakup ksiąŜek na zwiększenie księgozbioru   -     2.431,60 zł 
d)odpis na FŚS       -     1.350,00 zł 
e)delegacje słuŜbowe i  szkolenia pracowników   -        656,76 zł 
f) podatek od nieruchomości      -        256,00 zł 
 
Na koniec I półrocza 2008 r.. GB w Baranowie. nie posiadała  Ŝadnych zobowiązań, 
natomiast wystąpiły naleŜności niewymagalne  z tytułu gotówka i depozyty (środki na rach. 
bankowym) 
. 
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V. Informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ w Baranowie 
 
Łączną kwotę przychodów  w okresie sprawozdawczym  stanowi suma 282.749,64 zł. 
Są to przychody pochodzące z NFZ za usługi wykonywane na rzecz tego funduszu w ramach 
kontraktu, i inne tj. za wynajem gabinetu stomatologicznego, odsetki od środków na 
rachunkach  bankowych. 
Razem koszty w I półroczu 2008 r. stanowią kwotę 257.239,50 zł 
W kwocie poniesionych kosztów  znajdują się ; wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 
szkolenia pracowników, odpis na FŚS, zakup leków, sprzętu jednorazowego uŜytku, 
odczynników chemicznych, materiałów opatrunkowych, zakup paliwa oraz części 
zamiennych do samochodu ,opłaty za energię elektryczną, cieplną, 
usługi obce :.remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości. 
SPZOZ w Baranowie zamknął dochodem II kwartał 2008 r w kwocie 25.510,14 zł. 
 
Na koniec I półrocza 2008 r.. SPZOZ w Baranowie. nie posiadał  Ŝadnych zobowiązań 
natomiast wystąpiły naleŜności niewymagalne  z tytułu gotówka i depozyty (środki na rach. 
bankowym) oraz pozostałe naleŜności – naleŜności od NFZ 
 
W okresie sprawozdawczym 01.01.2008 – 30.06.2008 r. Gmina Baranów dokonała spłat 
ratalnych  w wysokości:  

- 63.840 zł  z tytułu  zaciągniętego kredyt inwestycyjny w Banku Ochrony 
Środowiska na budowę kompleksu boisk sportowych  

- 12.000 zł z tytułu zaciągniętej poŜyczki  w WFOŚ i GW w Lublinie na zakup 
dwóch przyczep do selektywnej zbiórki odpadów 

Z zaciągniętych kredytów i poŜyczek  pozostało do spłaty 443.604,52 zł: 
- kredyt kwota 383.604,52 zł 
- poŜyczka kwota 60.000,00 zł 

Ponadto z tytułu nałoŜonej kary  za wycinkę drzew bez zezwolenia pozostało zapłaty  
1.750.567,53 zł 
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WYKONANIE BUD śETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU 

SAMK BARANÓW  
 
 
W zakresie remontu dróg gminnych w I półroczu 2008 r. pracownicy SAMK wykonali 
następujące prace przy uŜyciu sprzętu: 
 
 
1. Baranów: 

- naprawa chodników przy ul. Puławskiej i Zagrody polegająca na miejscowej 
wymianie i uzupełnieniu płytek chodnikowych, 

- sprzątanie dróg gminnych i chodników przy ul. Zagrody i Południowej wraz z 
wykoszeniem przydroŜnych rowów i poboczy i wywiezieniem nadmiaru ziemi, 

- wycinka krzaków i sprzątanie terenu działki gminnej przy ul. Stawowej obok stawu, 

- remont parkingu przy ul. Długiej,  polegający na wymianie starych krawęŜników i 
ułoŜeniu kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, 

- miejscowa naprawa drogi gminnej w łąki nad Wieprz polegająca na wycięciu 
krzaków, nawiezieniu gruzu i Ŝwiru, 

- montaŜ i betonowanie koszy ulicznych na śmiecie przy drogach publicznych, 

 

 
2. Wola Czołnowska: 

- wycinka drzew (topól) przy drodze gminnej tzw. Starej Wsi, 
- usunięcie pniaków i korzeni po wycince drzew (topól) przy drodze gminnej tzw. 

Starej Wsi koparką (wynajem), 
- naprawa drogi gminnej w kierunku zachodnim, od skrzyŜowania przy świetlicy do 

drogi powiatowej Czołna – Śniadówka, na długości 900 m, polegająca na 
profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką (wynajem), 

- naprawa drogi gminnej w kierunku wschodnim, od drogi powiatowej Czołna-
Śniadówka do kapliczki, na długości 600 m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu 
drogi równiarką (wynajem), 

- naprawa drogi gminnej w kierunku południowym, od skrzyŜowania przy świetlicy do 
kapliczki, na długości 500 m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi 
równiarką (wynajem), 

- naprawa drogi gminnej w kierunku wschodnim, od skrzyŜowania przy świetlicy do 
lasu, na długości 700 m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką 
(wynajem), 

- naprawa drogi gminnej przy lesie od drogi powiatowej Wola Czołnowska- Kozioł w 
kierunku południowym do Pana Fatygi, na długości 800 m, polegająca na 
profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką (wynajem), 

- naprawa drogi gminnej Wola Czołnowska - Czołna tzw. Stara Wieś, na długości 1400 
m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką (wynajem), 

- karczowanie poboczy z zakrzewień  przy drodze gminnej w kierunku południowym, 
od skrzyŜowania przy świetlicy do kapliczki, na długości 500 m, 
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- naprawa drogi gminnej w kierunku południowym, od skrzyŜowania przy świetlicy do 
kapliczki, na długości 500 m polegająca na wyrównaniu poboczy, nawiezieniu i 
utwardzeniu drogi destruktem i zawibrowaniu walcem drogowym, 

- naprawa drogi gminnej w kierunku wschodnim, od  szkoły w kierunku lasu, na 
długości 100 m polegająca na wyrównaniu, nawiezieniu i utwardzeniu drogi 
destruktem i zawibrowaniu walcem drogowym, 

- wbudowanie przepustów drogowych Ø 60 szt. 49  w kierunku zachodnim na 13 
wjazdach (średnio) po  4 szt. na kaŜdy wjazd z drogi gminnej na pola, od 
skrzyŜowania przy świetlicy do drogi powiatowej Czołna – Śniadówka, na długości 
900 m , 

- wbudowanie przepustów drogowych Ø 60 szt. 13 w kierunku wschodnim na 3 
wjazdach (średnio) po 4 szt. na kaŜdy wjazd z drogi gminnej na pola, od szkoły do 
lasu, na długości 700 m 

 
 
  3. Łysa Góra: 

- naprawa drogi gminnej w kierunku zachodnim od drogi powiatowej Łysa Góra- 
śyrzyn (Zagrody) do P.  Sikorów, na długości 700 m polegająca na miejscowym 
nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków destruktem, 

- naprawa drogi gminnej w kierunku północnym od P.Sikorów w kierunku Pana 
Kolasińskiego, na długości 250 m, polegająca na miejscowym nawiezieniu i 
uzupełnieniu ubytków destruktem,      

 
 
4. Śniadówka: 

-  naprawa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Śniadówka – Kotliny (od 
Pana Zarychty) przez Łysą Górę do drogi powiatowej śyrzyn (Zagrody) – Łysa Góra, 
na długości 3900 m, polegająca na miejscowym nawiezieniu i uzupełnieniu ubytków 
Ŝwirem,    

- naprawa drogi gminnej Śniadówka – Niwa tzw. śabianka, na długości 1500 m, 
polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką (wynajem), 

- wbudowanie przepustów drogowych Ø 60 szt. 4 na wjeździe z drogi gminnej na pole 
P. Wiaka. 

 
 

5. Klin: 
- naprawa drogi gminnej od drogi powiatowej Śniadówka – Czołna w kierunku 

wschodnim do końca wsi, na długości 1000 m, polegająca na profilowaniu, 
wyrównaniu drogi równiarką (wynajem), 

 
 
6. Nowomichowska: 

- naprawa drogi gminnej przez wieś, na długości 600 m, polegająca na profilowaniu, 
wyrównaniu drogi równiarką (wynajem), 

 
 
 
 
7. Kozioł (tzw. Kaliskie): 
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- naprawa drogi gminnej od końca asfaltu od Pana Sternika w kierunku wschodnim do 
Pana Adamczyka, na długości 400 m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi 
równiarką (wynajem), 

 
 
 
8. Łukawka: 

- naprawa drogi gminnej od przystanku na tzw. Mencerzówce w kierunku P.  Kozak, na 
długości 900 m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką ( 
wynajem), 

- naprawa drogi gminnej w kierunku południowym od końca asfaltu do granicy gminy z 
kol. Wielkolas, na długości 350 m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi 
równiarką ( wynajem), 

- wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej, na długości 250 m, od Pana 
Mazurka w kierunku wschodnim do skrzyŜowania dróg polnych. 

 
 
9. Karczunek: 

- naprawa drogi gminnej od końca drogi asfaltowej wsi Huta do wsi Karczunek, na 
długości 500 m, polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką ( 
wynajem), 

 
 
10. Łukawica: 

- naprawa drogi gminnej od P. Krawczyk w kierunku północnym, przez wieś, do Pana 
Ciećko, na długości 500 m polegająca na profilowaniu, wyrównaniu drogi równiarką 
(wynajem), 

- miejscowe karczowanie poboczy z zakrzewień od drogi powiatowej Gródek – 
Michów w kierunku północnym, przez wieś, do Pana Więsyka 

 
 
11. Czołna: 

- naprawa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Czołna -  Śniadówka  do Pana 
Miechowicza, na długości  300 m, polegająca na miejscowym nawiezieniu i 
uzupełnieniu ubytków Ŝwirem i zagęszczeniu walcem drogowym, 

 
 
12. Teren Gminy: 

- karczowanie poboczy z zakrzewień przy drodze Baranów – Czołna, 
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, posypywanie piaskiem RCW (wynajem), 
- koszenie traw na placach gminnych i przy drogach, 
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Ponadto pracownicy SAMK w I półroczu 2008 r. wykonali wiele prac remontowych i 
naprawczych: 
 
 
1. Czołna – wykonanie przystanku autobusowego: 

- wykonanie konstrukcji przystanku z profili stalowych (cięcie, spawanie, malowanie), 
- ustawienie i zabetonowanie konstrukcji przystanku, 
- montaŜ łat drewnianych do konstrukcji dachu, 
- obłoŜenie konstrukcji przystanku blachą ocynkowaną trapezową na nity. 
 

2. Baranów – plac gminy przy ul. Rynek 1: 
- rozbiórka ubikacji: 
a)  demontaŜ drzwi, 
b)  załadunek i wywóz gruzu na bazę SAMK, 
c)  przywóz Ŝwiru w doły po ubikacji, 
d)  plantowanie terenu, 

 
 
3. Świetlica w Hucie: 

- naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie, 
-    malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 

 
 
4. Świetlica w Baranowie: 
a) pomieszczenie świetlicy: 

- naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 

b) korytarz, klatka schodowa: 
- naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 
- malowanie farbą olejną grzejników i instalacji c.o, 
- naprawa boazerii- montaŜ listew naroŜnych, lakierowanie 

c) kuchnia: 
- naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 
- malowanie farbą olejną grzejników i instalacji c.o, 
- ułoŜenie glazury na ścianach i terakoty na posadce wraz z fugowaniem, 
- wykonanie nowej instalacji  elektrycznej (gniazdowej) z dodatkowymi punktami + 

montaŜ gniazdek, oraz instalacji elektrycznej siłowej + montaŜ podgrzewacza wody, 
- wymiana lampy oświetleniowej, 
- montaŜ umywalki wraz z przeróbką instalacji wod-kan. 

d) łazienka: 
- naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 
- malowanie farbą olejną grzejnika i instalacji c.o, 
- wymiana baterii kranowej i spłuczki 

 
 
5. Baranów - budynek Urzędu Gminy  

a) adaptacja pomieszczenia na archiwum: 
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- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian,  
- malowanie farbą olejną sufitu, 
- malowanie farbą olejną grzejników i instalacji c.o, 
- malowanie konstrukcji, podestu drewnochronem ognioodpornym, 
- malowanie farbą olejną stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wykonanie krat okiennych i montaŜ, 
- ułoŜenie wykładziny z PCV 
b) łazienka męska i damska: 
- naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 
- malowanie farbą olejną grzejników i instalacji c.o, 
- malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, 
- wymiana spłuczek ustępowych – 2 szt. 

 
 
6.  Zagóźdź – OSP: 

- wkopanie słupa na syrenę koło straŜy 
 
 
7. Świetlica w Pogonowie: 

- naprawa tynków – miejscowe uzupełnienie ubytków na ścianach i suficie, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitu, 
- malowanie 2x farbą olejną lamperii, 
- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z futryną, 
- malowanie stolarki okiennej, 
- naprawa podłogi – wymiana desek 

 
 
 
8. Baranów – remont przystanku autobusowego: 

- skucie posadzki betonowej przed wejściem na przystanek, 
- demontaŜ ściany frontowej i bocznych z blachy, 
- czyszczenie i malowanie konstrukcji przystanku farbą olejną, 
- malowanie farbą olejną elementów drewnianych (odeskowania i ławek), 
- ułoŜenie na podsypce cementowo – piaskowej kostki brukowej gr. 6 cm przed 

wejściem na przystanek, 
- malowanie 2x farbą emulsyjną murków 
  

 
9. Gródek – kopalnia kruszywa: 

- wykonanie 2 szt. szlabanów: 
a) wykonanie konstrukcji szlabanów z rur, spawanie, 
b) malowanie farbą olejną szlabanów, 
c) wbetonowanie  szlabanów 
-     przygotowanie terenu – wycinka krzaków pod nowe złoŜe, 
- zdjęcie humusu ładowarką (wynajem) na kopalni w celu odkrycia złoŜa, 
- ogrodzenie złoŜa kruszywa barierką drewnianą, 

 
 



 23

10. Teren Gminy: 
- remont hydrantów przeciwpoŜarowych – dokończenie: 
a) malowanie farbą chlorokauczukową hydrantów, 
b) montaŜ tabliczek domiarowych przy hydrantach  
- likwidacja „dzikiego” wysypiska w Koźle, 
- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych 
  

 
 
 
Ponadto pracownicy SAMK pomagali przy: 

- organizacji imprez kulturalnych Godel 2008 i obchodach 100-lecia OSP w Baranowie 
(ułoŜenie podłogi na scenie tanecznej, rozkładanie namiotów, transport stolików i 
krzeseł, pomoc przy wykonaniu instalacji elektrycznej do sceny, malowanie farbą 
emulsyjną murka, malowanie konstrukcji drewnianej sceny drewnochronem, prace 
porządkowe itp.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


