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UCHWAŁA NR 11/10/2018
RADYMIEISKIEI W GLINolECKU

z dnia 29 listopada 2010 r.

w spraWie zmian w Uchwale Budzetowej Gminy Glinojeck na rok 2010

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 4, pkt 9100, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8

marca 1990 i_ o samorządzie gminnym [t.j. Dz. 0. z 2010 r. puz. 994 ze zmianami),
oraz arL 211, art, 212, art. 214, art 215, art. 217, art. 222, art. 235, art 236, art,
237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy Z dnia 27 sierpnia 2009 r O

finansach publicznych (t.j. Dz. u, z 2017 r, poz. 2077 ze zmianaml) uchwala się cn
następuje:

51.

Dochodywłacznej kwocie 35 521 875,10 zl, w tym:
1. dochody bieżąco w kwucie 35 352 493,59 zł,
2. dochody majątknwe wkwocie 409 381,51 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly.

52.

Wydatki w łącznej kwocie 39 740 323,21 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w kwocie 36 800 258,44 zl,
2. wydatki majątkowe w kwocie 2 945 554,77 zł

zgodnie z załącznikiem nr z do niniejszej uchwały.

ś3.
1. Różnlta między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwot-ie
924 948,11 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w
kwocie 924 9413,11 zł,
2. Frzychudy budżetu w wysokości 1900 000,00 zl (walne środki z lnt
ubiegłych) przeznaczone są na rozchody w wysokości 1 900 000,00 zl [spłata
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligatji),
3. Przychody budżetu w wysokości 252494011 zł, [wolne środki z lat
ubiegłych w kwocie 2 024 943,11 zł) rozchod w wysokości 1 900 000,00 zl, po
zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do ninie zej uchwały,



g 4.

Usiala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pużyczek i emlsii papierów
wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowegu deficytu budzetu w
kwocie 1 000 000,00 zł.

5 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwesiycyinc na 2015 rok nleubjęte
wlelnlemią prognozą finansową, zgadula z zalacznikiem nr 4 do ninleiszcj
uchwały.

5 o.

Dnchudy i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, po zmianach zgodnie 7.

załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5 7.

Zestawienie planowanych kwoi dotaqi podmiotowych udzielanych z budżetu
gminy po zmianach zgndnle 7. załącznikiem nr 6 do mniejszej uchwały.

5 8.

Wykonanie uchwały powierza się BurmistrZUWl Miasia i Gminy Glinojeck.

5 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, oboWiazuie w roku hudzetowym
2018 i podlega ogloszeniu.
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Uzasadnieniedo Uchwaly Nr 11/10/2018
Rady Miejskiej w Glinuiecku z dnia za listopada 2010 r.

Dochody
, zmniejszenie o kwotę 799 723,00 zl
A zwiekszenie o kwotę 135 591,00 zl
Dzial DZB Leśnictwo , zmiana: + 3 600,00 zl
, Gospodarka leśna
Wpiywy z najmu i dzierżawy skladnikow majatkowych skarbu Paris-twa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charaklcrze, zwiększenie dochodow z
tytulu dzierżawy ubwudów loWieckieh,
Dzial 600 Trauspurl [Łączność
_ drogi publiczne gminne
Zmiana planu dnchndćiw z zakresie pnmocy finansowej z budżetu wojewodztwa
mazowieckiego w ramach Mazowieckiego instrumentu Wsparcia dróg lokalnych na
doiinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dreglin, środki w kwocie
100 000,00 beda przeznaczone na dofinansowanie przebudowy drogi w nreglinie a nie
w Śródbarzu,
Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmiana: _ 49 400,00 zl
- Gospodarkagruntami i nieruchomościami
zmniejszenie planu z tytulu wplat z tytulu odpiatnego nabycia prawa wlasnosci oraz
prawa użytkowaniawieczystego nieruchomo
Dziai 750 Administracja publiczna , zmiana - 551 (ióBJJD zi
_ Urzedy gmin [miasti miast na prawach powiatu)
- Pozostala dzialalnosc
zmiana planu dochodów z tytuiu dotacji celowej w ramach programów iinansowyt-h z
udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a
i li ustawy, lub platnosci w ramach budzetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorzadu terytorialnego, dotyczy projektu „wiirozenie e uslug cyirowych w
UMiG orazw podiegłychjednostkach Dzialanie 2.1", realizacjaw następnym roku,
Dzial 750 Dnchody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -
zmiana: «10 000,00 zl
Zwiększenie planu dochodów,wyzsze niż planowano wpiywy z tytulu opiaty targowej,
opiaty skarbowej oraz odsetek
Dzial 750 kozne rozliczenia _ zmiana: + 50 048,00 zl
, Czę oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
, kozne rozliczenia finansowe
zwiekszenie planu dochodów z tytulu roznych dochodów oraz zwiekszenia ezcsci
subwencji oświatowej,
Dzial 001 oświata i wychowaniee zmiana: + 13 000,00 zl
_ Stolowki szkolne i przedszkolne
ZWiekszenie planu dochodow z wplat za wyżywienie,
Zmiana planu dotyczy rowniez projektu rea owanego w ramach programów
0nansowyeh z udzialem srodkow europejskich oraz środków, o ktorych mowa w art 5

ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnos'ci w ramach budzetu srodkow europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego „Rozwój kompetencji
klucznwych uczniow ze Szkól Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck", zmiana



rozdzialu klasynkaeii budzetowej, z ›30101 szkoly podstawowe na 30195 pozostala
działalność,
Dział 900 Gospodarka knmunalna i ochrona śrndnwiska , zmianaz- 141] 252,00 zł
, Gospodarka Ściekowa i uchronaWÓd

, Pozostała działalność
Zmiana planu dochodów z tytulu dotacji celowej w ramach programów nnansowych z

udziałem środków eurupejsklch oraz środków, u których mowaW art. 5 ust. 3 pkt 5 IlL &

i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu Środków ullropeiskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego, dotyczy projektu „Modemlzacja oczyszczalni
ścieków w mlcjscow Staiy Garwalz", zmiana terminu realiza harmonogramu
wydatków, realizaciaw latach 2019-2020,
Dzial 921 Kultura | ochrona d dzictwa narodowego , Zmiana: + 680,00 zł
, Pozostała działalność
Zwiększenie planu dochodów z lylułu spadków, zapiso'w i darowizn w postaci
pieniężnej oraz cyiulu kar i odszkodowańwynikającychz umów,
Dzial 926 Kultura ńzyczua , zmiana , 6 140,00 zl

, Obiekty sportowe
zmiana planu dochodów z tymlu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z

róznych dochodow,

Wydatki
, zmniejszenieo kwotę 2 543 878,43 zl
- zwiększenieo katę 1 256 004,63 zł
nzial 600 Transport i łączność, zmiana: , 27 932,01zl
, drogi publiczne gminne
Zmiana planu wydatków maiqtkowych, zwiększenie planu na wyplate za wykonanie

projektowo-kosztorysowej na przebudowę orog Faustynowo Kolnnla,
nukt Krusz, Krusz Kamionka
Dzial 700 Gnspodarka mieszkaniowa - zmlalmull 100,00 zł
_Gospoolarka gruntami i nieruchomościami
zWiekszenie planu na biezace wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego
i gospodarki gruntami,
nzial 750 Administracja puhliczna , zmiana- 571 164,25 zl

, kaily gmin
› Urzędy gmin
_Wspólna obsluga jednostek samorządu terytorialnego
, Pozostala dzialalność
Zmiana plami wydatko a zakop sprzętu do nagrywania obrad sesji, na zakup energii,
zakup usług nozostaiycli, sklaolki na ubezpieczenia spoleczne, na szkolenia, na zakup
materialów i wyposazenia, zgodnie z biezącyml potrzebami,
zmiana planu wydatków dotyczy również projektu „worozenie e uslug cyfrowych w
UMiG orazw pudleglych jednostkach Dzialanie 2.1", realizacjaw następnym roku.
Dział 754 Bezpieczeństwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa
Zmiana: + 1 450,00 zł
- Ochotnicze straże pożarne



Zmiana planu wydatków zgodnie z bleżącymi potrzebami, na wypłatę Ekwlwalentu dla
strażaków, na wynagrodzenia dla kierowców i na zakup usług pozostalych,
Dzial 758 Różne rozliczenia - zmiana; + so 000,00 zl
, Rózne rozliczenia finansowe
Zaplanowano środki na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z ktorego
potrącono kary za niewywiązanie sie z umowy. w wyniku odwolania sie wykonawcy i

prowadzonych negocjacil należy zwrócić w/w kwote.
nzizl 001 oświata i wychowanie , zmiana: 754 352,00 zl
, Szkoly podstawowe
- Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych
, inne formywychowania przedszkolnego
, Przedszkola
- Glmna 'a
_ Dowożenie uczniów do szkol

, Licea ogólnokształcące
, Slolówki szkolne i przedszkolne
, Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i

innych formachwychowania przedszkolnego
- Pozostala dzialalno.
Zmiana planu wydatków zgodnie z biezacymi potrzehami szkol, zwiekszenie planu
dotacji dla niepublicznegoprzedszkola.
Zmiana planu dotyczy rowniez projektu realizowanego w ramach programów
nnansowych z udzialem srodkow europejskich oraz środków, o ktorych mowa w art. 5
ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, luh platnosci w ramach hudzetu środkow europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego .Rozwo'j kompetencji
kluc wych uczniow ze Szkol Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck", zmiana
rozd .ialu klasyfikacji budzetowej, z 80101 szkoly podstawowe na 30105 pozostala
dzialalo
Dzial 851 Ochronazdrowia
, Przeciwdzialaniealkoholizmowi
Przeniesieniemiędzy paragrafami wydatkow zgodnie z liiezacymi potrzebami,
Dział 1355 Rodzina , zmiana: 77 000,00 zl
, Śwladczenie wychowawcze
_ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia apulcc'zncga
Zmiana planu wydatków dotyczy zmniejszenia planu na zwrot świadczen,
nzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska _ zmiana: - 144 156,80 zl
› Gospodarkaściekowa i ochrona wód
, Gospodarkaodpadami
_ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
, oswietlenie ulic, placów i drog
, Pozostala dzialalność
zmiana planu wydatkow na blezące wydatki zgodnie z potrzebami, na zakup uslug



zmiana planu wydatków na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w
miejscowości Stary Gaiwaiz", zmiana terminu realizac i harmonogramu wydatkow,
realizacjawlatacli 20191020,
Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmiana: › 99 138,74 zł
* Domy i ośrodki kultury, s'wietlice i kluby
* Biblioieki
_ Fnzostala dzlałalnuść
Zmiana planuWydatków dotyczy zadan
Budowa i przebudowa budynków polniacyoli funkcje spoleczno-kulturalne w

miejscowościach: kondiajoc Szlachecki, Wola Mlocka, Śródborze,wkm gm. Głlnaicck
Przehuduwa budynków pelniacycii funkcje spolecznokulruralne w miejscowościach.
Żele—zn a i Budy Rumockie gm, Glinojeck zmiana planu wydaikt'iw realizowanych w
ramach FS, gmina nie otrzymala dofinansowania na w/w zadania, w zwiazku z Lym

przesunięty jest termin realizacji na lata następne,
Dzial 926 Kultura fizyczna , zmiana: , 342 680,00 zł
A Obiekty sportowe
~ Zadania w zakresie kultury fizycznej
Zmiana planu zgodnie z potrzebami, zwiększenie na zakup energii, materialow i

wyposazenia,
zmiana planu wydatków na Przehuduwę budynku zaplecza na stadionie w Glinojecku

przy ul. Parkowej, gmina nie otrzymała duflnansuwania na w/w zadanie, w zwiazku z

tym przesunięty jest termin realizacji na lata następni.-.

Spurządzl'ła SkarbnikGminy Celma Czerska
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rozdzlahi klasyfikacji budżetowe], z 00101 szkuiy podstawowe na 00195 pozostala
dzlataln
Dział 900 Guspodarka komunalna i Ochrnua Śmdnwiska , zmiana? 140 252,00 zl

, Gospodarkaściekuwa i ochrona wod
, Pozostala uziaiaino
ziniana planu duchodów z tytulu dotacii ceiuwei w ramach programów finansowych z
udzialem środków Bump-nyskich oraz środkow, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a
i b ustawy, lub platności w ramach hudzetu środków eurnpeixkich, realizowanych przez
]ednustki samorządu terytorialnego, dotyczy projektu „Modernizacla oczyszczalni
sciekow w miejscowości Staiy Garwarz”, zmiana terminu realizac i harmonogramu
wydatków, realizacjaw latach 2019—2020,
Dzial 921 Kultura i Ochrnna dzi dzictwa uaroduwegn - zmiana: + (”10,00 zł
, Pczostala dzlaialnos
Zwiększenie planu dochodów z ryrulu spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej oraz tytulu kari odszkodowanwynikającychz umów,
Dzial 926 Kultura fizyczna , zmiana: , 6 140,00 zl

, obiekty sportowe
Zmiana planu dochodów z tytulu kari odszkodowań wynikaiacych z umów oraz z

różnych dochodów,

Wydatki
, zmniejszenie o kwotę 2 543 078,43 zi
, zwiększeme u kwuu; i 255 004,53 zl
Dziaiouo Transporti iacznus'ć — zmiana: 27 932,01 zi
, drogi publiane gminne
Zmiana planu wydatków majątkowych, zwiększenie planu na wyplate za wykonauie
dokumentacji proielnowo-koszmrysowej na przebuduwę drńg Faustynawo Kolonia,
nukt Krusz, Krusz Kamionka
Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmiana:+11 100,00 zl
- ,ospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększenieplanu na bieżące wydatki zWiazane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego
i gospodarki gruntami,
Dzial 750 Administracja publiczna - zmian:i› 571 164,25 zi
- Rady gmin
, Urzerly gmin
,Wspólna obsluga jednuatuk samorządu terytorialnego
, Pozostala działalność
Zmiana planu wydatków: na zakup sprzętu do nagrywania obrad sesji, na zakup energii,
zakup uslug pozostalych, kiadki na ubezpieczenia spoleczne, na szkolenia, na zakup
materialowl wyposazenia zgodnie ziii , cymi potrzebami,
zmiana planu wydatków dotyczy również projektu „Wdrożenie e uslug cyfrowych w
UMiG oraz w podlegiycii iednostkach nziatanie 2.1", realizacjaw następnym roku.
Dzial 754 Bezpieczenstwopubliczne i ochrona przeciwpożarowa
zmiana' + 1 450,00 zl
, nehotnicze straże pożarne





zmiana planu wydatków na realizację projektu „Mndernizacja oczyszczalni ścieków w
miejscowości Stary Garwarz", zmiana terminu realizacji i harmnnogramu wydatków,
realizacjawlatacli 2u19-znzo,
Dzial-121Kultura i nchrona dziedzictwa narodowego , zmiana: , 99 138,74 zl
, Domy i uśmdki kultury,mam i kluby

, Biblioteki
- Pnznstała dzialalnus'c'
Zmiana planu wydatków dotyczy zadan
Budowa i przebudowa budynków pelniacyclr funkcje spolecznokulturalne w
miejscowościach: Kondraiec Szlachecki, Wula Mlocka, śru'clborze,Wkra gm. Gllnujeck
Przebudowa budynków pełniących funkcje spolecznu'kulturalne w miejscowościach:
Żeleźnia i Budy Rumnckle gm. Glinojeck zmiana planu wydatków realizowanych w
ramach FS, gmina nie otrzymała donnansowania na w/w zadania, w związku z tym
przesunięty ]cst termin realizacji na lata następne,
Dzial 925 Kultura ńzyczna , zmiana; , 342 680,00 zl
, obiekty sportowe
› Zadania w zakresie kultury iizycznej
Zmiana planu zgodnie z potrzebami, zwiększenie na zakup energii, materialów i

wyposażenia,
zmiana planu wydatków na Przebudnwę budynku zaplecza na stadionie w Glinojecku
pr7y ul Parkowej, gmina nie otrzymała dufinansuwania na w/w zadanie, w zWiazku z
tym przesunięty jest termin realizacji na lata nastepne.

Sparzqdzl'ła SkarbnikGminy Celina Czerxku
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Załącznik nr 1 do Uchwaly 11/11/2018 Rady Mieiskle] w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r.
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Załącznik Nr 3
do Uchwaly Nr 0/10/2010

Rady Miejskiej w Glinoiecku
z dnia ze listopada 1018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

LIP] Treść Klasygkacja
Kwota 2010 rok

i 2 3 4

Dochody 35 021 575,10

Wydatki 39 745 02 3,21

3. Wynik budżetu - 024 940,11

Przychody ogółem: 2 824 048,11

1. Kredyty
@ 952

2. Papiery wartościowe (obligacje) 5 931

3. Inne żródia (wolne śrudki) 5 950 z 824 943,11

Rozchody ugółem: 1 900 000,00

1. Splaty kredytów 5 992 1 000 000,00
2. Wykup nbiigaqi 5 992 900 000,00

'UFWEĘ uwm w



Załącznik „na do Uchwały Nui/1012013 Rady Mwmskxe; w Glinojecku
: uma 29 hslopada2015 !

Wydatki na zadania Inwestycyjne na 2013 rok nleobjęle wialolelnlq prognozą nnansową
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Dochody z tytułu wyda
na realizację zadań określonych w gminnym programiepronlakryk

Zalacznik nr 5 do Uchwałyerl/lu/zms kady Mielsklul

w Glinojecku z dnia za luiopada 2010 r

wania zezwolei'i na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki

problemów alkohulowych
i i mzwiązywania

Lp. [Dzial litozdziallg lNazwa leoia
nocunnv

Dochody od osób prawnych, osoh fizycznych i od

i. 756 innych jednostek nie posiadających osohowosci
prawnej 100 000,00
Wpływy z innych oploismnowiocycli dochody

75618 'ednoszek samorządu wiyroi—ialncgo na
podstawie uszaw 1 63 000,00

0450 .
Wplywy z opłat za zezwnlenla na sprzedaz alkoholu 1.50 00000

WYDATKI
17 051 Ochronazdrowia 103 550,00

05154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 103 550,00

3020 Wydatki osobowe nie7ahczane do wynagrodzeń 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracnwnikńw 54 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 600,00

4110 Sklndki na ubezpieczenia spoleczne 15 000,00

4120 Skladki na Fundusz Pracy i 50000
4170 Wynagrodzenia hezosohowe z 100,00

4190 Nagrody konkursowe 500,00

4210 Zakup maicrialow i wyposazenia 7 000,00

4220 zakup środków ,ywnos'ci 3 050,00

4200 Zakup energii 14 599,00

4200 Zakupuslug zdrowurnych 100,00

4300 zakup uslug pozostalych 32 308,65

onlaio z ryiulu zakupu uslug ielekornunikac nych
4360 s'wnidczonych w stacjonarnej puhlicznei sicci

telefoninney 1 300,00

4410 Podroze ›«łużbowc kraiowc 3 100,00

4430 Rózne aplaiy i skladki 1,00

4440 „ , a .

odpisy na zakladowy fundusz xwladczcń scqalnych z 371,32

4sz0 Opłaty na rzecz hudżerow iedniisrek samorzadu
(el'ylnrlalnegn 220,00

4010 . „

Knszty postqpowania sądowi.-gc i prokuratorskiego 300,00

4700
Szkulcnu pracuwnikńw nlebędących czlonkami
korpusu sluzliy cywdnei 10 000,00

rnzzw l&m mur
W?
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Zalacznik nr 6 do Uchwaly Nr lI/10/2018 Rady Miejskiej
w Glinujecku ?. dnia 19 listopada 2018 r

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Dzial andzlał ; Nazwa instytucji ltwola

301 Oświata i wychowanie 474 570.84

00104 Przedszkolu 334 000,00

liotacia podmiotowa z budzetu dla
niepublicznej )ednoslki systemu oświaty › „ o

2540
Niepubliczne PrzedszkoleAkademiaMalego

354 000,00

Smerfa w Glinoieeku

leimtla zadańwymagających :mmwanin
xpetlnlnei organizacj! nnukl'l' metod pracydla dzien
w przedszkuluth, oddziałach przedxzłmlnychw 140 6 70,04
rzkolacli podnawuwych Ilnnyrhjunnnth

3,7149 wychowania przedszkolnego

Datacin podmiotowa z budzetu dla
niepublicznej jednosiki syolcmu oświaty -

254" Niepubliczne PrzedszkoleAkademia Malego ”0 ”D'”
Smerfa w Glinojecku

051 Uchrunazdrowia 250 000,00

05121 Lecznictwo ambulatoryjne 258 000,00

notacja podmiotowa z budzetu dla

2550
›amodzielnego publicznegozakladu opieki
zdrowotnej utworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego 250 000,00

921
Kulturai ochrona dziedzictwanarodowego 740 000,00

92109 Domy i aśmdki kultury,świetlice i kluby 490 000,00

Dotacja podmiotowa z hudzetu dla
2480 samumądnwej instytucji kultury- Miejsko' 490 000,00

Gminny OśrodekKultury w Glinoyecku

921 1 6 Biblioteki 2511 000,00

Dotacia podmlntowa z budzetu dla
2480 samorządow ' ' etytucji kulturyr Mieisko- 250 000,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Gllnuiecku

Razem 1 472 570,34

vnztwnu Qu „„r„a
”na: mna


