
UCHWAŁA NR 11/9/2018
mmv MlElSKlEl w GLINDIECKU

z dnia 29 listopada zma r.

w spmwle dokonania zmiany wieloletniej PrognozyFinansnweiGminyGlinojeck

Na podstawie zn. 18 usc. 2 pkL 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym [l. i- Dz. u. z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami ) oraz art. 226, 227, 223, 230 ust. 6,
231, 243 ustawy z dnia 17 sierpnia zona roku (› Finansach publicznych [L]. Dz. u. z 2017
roku, poz. 2077 z późniejszymizmianami ], uchwala się cu nasiępu :

51.
1. annnuje się zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Glinojeck, która

po zmianach otrzymuje bnmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ninieyszei
uchwały

2 określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z zaiącznikięm Nr z do niniejszej
uchwaiy.

3. Zaiacza się nbizśniema wartości przyjętychw wieinicrniei Prognozie Finansuwc].

52.

Wykonanie nchwaiy powierza się Burmrsirzowi Miasta r Gminy Girnnieck.

53.

Uchwała wchurlzi w życie z dniem podyęcia.

I'rzewodninący Rady Miejskie] w Glinojecku
H Grzcgurz sikorski
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Objaśnieniawartosci przyjętych do wieloletniej FrngnozyFinansowej.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Glinojeck na lata 211171027, obejmuje:
1. planowane duchudy i planowane wydatki Gminy na lata 2017-2027.
2 planowane pizychodyi rozchody budżetu w latach 2017-2027.

Wykaz pnedsięwzięć i limity wydatkow na przedsiewziecia
Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegolna uwage na zachowanie
poszczegolnych pozycji planu dochodów, wydatków na poziomie zapewniającym
zachowanie wszystkich wskaźników zgodnie z ustawa o finansach publicznych. Wzrusl
dochodów bieżących i wydatków bieżących zaplanowano na lata 2015—2020 natomiast
lata pozostale przyjęto na poziomie 2020 poniewaz planowanie wzrostu w tak dlugim
okresie jest obarczone ryzykiem błędu.w latach 2018 -2027 wskaz'mki spłat mieszcza
sie w granicach dupuszczalnychprzez ustawe o finansach publicznych.
wieloletnia Fragnnza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie
budżetu na 2018 rok,
Wieloletnia Prognoza Finansowa zostala sporządzuna na lata 201072027 tit okres splaty
zaciagniotych i planowanych do zaciągnięciakredytów. pożyczeki emisji obligacji

2018 rok

Dochody ogolem 38 1321 1175,10

- hiezace ' 38 352 493,59

- majatkowe
* 469 301.517

Wydatki'ogolem 39 746 1323,21

- biezace 36 1100 2513,44

- majatkowe 2 945 564,77

przychody 2 024 948,11

rozchody 1 900 000,00

WWW 74324 948,11

Witazam ' 77600 000,00
31.12.20111

Duc ce n 3 EZ il.
Kwoty dotacji celowych na reallzację przez gminę zadan zleconych

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustalono na

podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego. Kwoty subwencji ogólnej dla gminy,
oświamwcj, rownowazacoj, udzialow w PIT- na podstawie informacji z Ministerstwa



Finansow. Wplywy z pudatków i oplat, dla ktorych stawki ustala Rada Gminy oraz
pozostale wartości dochodów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 10

miesiecy roku biezacego oraz dane dotyczące wykonania budzetow za lata 2015, 201o
Dochody z tyiulu dotacj biezacych to kwota 10 002 000,00 zl, znaczącą kwotę stanowi

dotacja na zadania zlecone gminie w rozdziale „Rodzina" na świadczenie wychowawcze
i sWiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoleczncgu, jest to kwota 10 144

300 zl
D m 2018 ro El
Zaplanowano dochody ze sprzedazy dzialek i budynków oraz ze sprzedaży składników
majatkowych _ 100 000,00 zl, w 2017 roku nie zostal wykonany plan dochodow z tego
tytulu i nadal grunty i lokale są przeznaczone do sprzedaży. Dzialki planowane do

sprzedaży: o dzialek o lacznoj powierzchni 0,0227 ha, warios'c' wg operatu
szacunkowego 155 000,00 zl oraz 4 lokale mieszkalne w Glinojecku o wartości
45 000,00 zł,

2 000,00 zl , wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa
uzytkowaniawieczystego nieruchomości,

5 000,00 zl -wplywy ze sprzedaży skladnikówmajatkowych,

29 054,80 zl _ dotacja celowa w ramach programów Finansol/mnych z udzialem środków
europejskich oraz śmdków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i a

ustawy, lub plamcści wramach budżetu srodkow europejskich na doflnansuwanle
projektu „Wdrożenie e uslug cyfrowych w UMiG oraz w podleglych jednostkach
Dzialanie 2.

43 983,00 zl , dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzialem srodkow
cumpeiskich oraz śrurlkńw, o ktorych mowa wart.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkl s i 6

ustawy, lub platnosci w ramach budżetu środkow europejskich na dohnansowanie
projektu "Budowa placu zabaw wraz budowa silowni zewnetrznej, boiska do siatkówki

plażowej oraz boiska do badmintona i ugrudzeniawmlejscownści Glinojeck”,

100 000,00 zl - dotacja celowa z samorzadu wojewodztviza na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień [umów] między jednostkami
samorządu terytorialnego , poinoc rinansowa z budżetu województwa mazowieckiego
w ramach Mazowieckiego instrumentu wsparcia dreg lokalnych na donuansowanie
przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dreglinie,

20 000,00 zl - pomoc nnansowa z budzetu województwa mazowieckiego w ramach
„Mazowieckiego lnslnlmentuAktywizacji SolectwMAZOWSZE 2018” na realizację przez
gminy zadai'i istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza, zaadaptowanie pomieszczen
w sWietlicy wiejskiej na kuchnie i lazienke - solectwo Kowalewko-Szyjki oraz
zagospodarowanie terenu prVy Dnmu Kultury w oscislowie,

47 214,00 zl , dotacja na budowę silowni zewnętrznej wraz z dokumentacją
projektowo-kosztorysowa w m. Wola Mlocka, przyznana gminie w ramach

"Mazowieckiego lnstrumentii Wsparcia infrastruktury SportowejMAZOWSZE 2018 „



Dencyi budzetu jest nnansowany z wolnych środków,

69 500,00 zl _ dotacja celowa w ramach programów finansowanych zudzialem srodkow
europejskich oraz środków, o których mowa wart. 5 ust 1 pkt 3 oraz usL 3 pkt 5 i 5

ustawy, lub platnosci wramach budżetu srodkow europejskich na donnansowanie
projektu 101 Ksztalcenie i rozwój dzieci i mlodziezy, 10,1.1 Edukacja ogolna p.n
„itnzwoj kompetencji klucznwych uczniow ze Szkol Podstawowych z terenu Gminy
Glinojeck".

sz 619,71 zł- dochody z tytulu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach
funduszu soleclriego wmm r.,

Rozchody budżetu na lata nastepne wynikają z harmonogramów splat i planowanych
splat zobowiazan.

Poręczenia udzielone przez gminę obejmują okres do 2027 [ZGK] oraz do 2033 [TBS],
limity wydatkóww poszczególnych latach:

2018 , 220 735,65; 2019 › 413 562,47; 2020 › 396 347,82; 2021 , 378 432,21;

2022 , 360 897,51; 2023 - 343 383,72; 2024- 326 045,15", 2025 , 30842045;

2026 , 290 971,84; 2027 , 96 350,9 , 2028 - 59 947,17; 2029 › 61 146,13;

2030 - 62 359,07; 2031 , 63 616,47; 2032 - 64 888,82; 2033 - 66186,61

Wydatki biezace zostaly zaplanowane na podstawie przeWidywanegowykonania za 10

miesięcy roku bieżącego, na podstawie informacji od kierowników jednostek
organizacyjnych, informacji zlozonych przez pracownikow, wnioskow dotyczacych
planowanychwydatków z funduszu sołockiegn.

w wydatkach bieżących zaplanowano przedsięwzięcia związane z realizacją przez gminę
zadań w zakresie:
. nowozenie uczniow do szkol,
. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenuMiasta i Gminy

Glinojeck,
Sponadzeniemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Ubezpieczeniemienia,
Zarzadzanie gminnymzasobem mieszkaniowym,
Utrzymanie sieci szerokopasmowej,
Dnstawa energii elektrycznej i konserwacja urzadzeń,
świadczenie uslugi oswietlenie ulic, placów, dróg.

Wydatki majątkowewWPF:
1 Przebudnwa drugi gminnej relacji Dukt Krlhl,

z, Przebudowa ul. Krzywej wGlinojecku.

3, Budowa nowej ulicy w Glinojecku zgodnie z MPZF,



4. Frajckl „Dziaianie 1.1 wdrozenic e uslug cyfrowych w UMiG oraz w podieglycii

jednostkach",

s. Przebudowa Szkoly Bodstawowejw Glinojecku,

5. Modernizacja oczyszczalni sciekoww mlejscuwości 5taiy GarWarz,

7. Budowa punktow ' ietlnycli z ramacli wydatków z Funduszu Suleckiego: wolka
Garwarska, Lipiny, Bielawy, Luszewo, suzcszewo , kontynuacja zadan rozpuc7ętych

w latach ubicglycli,

B. Zagospodarowanic terenu objętego dzialkami 77B/199, 77B/zoo i 685 w Glinojecku -

wykonanie dokumentacji,

9. Budowa placu zabaw wraz budowa silowni zewnetrznej, boiska do siatkówki plażowej
oraz boiska do badmintona i ugrullzeniaw miejscowosci Glinojeck,

10. Budowa swictlicy wiejskicj w miejscownści Kundraicc Szlacliecki- kontynuacja
wydatkóww ramach FS,

11.2agospodarowanio terenu przy Domu Kultury w Dścislowie - kontynuacja
[utwardzenie części dzialki, polozenie kostki wraz z odwodnieniem) kosztorys FS

oscislowo,

12. Ksztalcenie i rozwoj dzieci i mlodziezy, 10.1.1 Edukacja ogolna p.n. „kozwoj

kompetencji kluczowych uczniow ze Szkól Podstawowych '; terenuGminy Glinojeck"

Na zm rok w WFF zaplanowano rownież wydatki majatkowe [wkiad wlasny) na

programy, projekty lub zadania nnansowane z udzialem środków. o ktoiycli mowa

w art 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości oscislowo.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przebudowa
rowu melioracyjnego i odtworzeniem jezdni, chodników wraz 7 Wjazdami w ulicy

Ogrodowej i Barkowcj w Glinojecku.

3. Budowa i przebudowa budynkow pelniacycli funkcje spolecznmkulmralne
w miejscowościach: KondrajecSzlachecki, Wola Mlocka, środborze, wkra gm. Glinojeck

4. Budowa i przebudowa budynków pelniacycli funkcje apdecznurkullumlne
w miejscowościach: chcżnia i Blidy Rui-nockie gm, Glinojeck

5. Przebudowa budynku zaplecza na stadionie w Glinojecku przy ul. Barkowcj 22.

o. przebudowa wraz z tcrmomodornizacja budynku liali sportowej przy ul.

Ciechanowskiej B c w Glinojecku.



W/w zadania będą realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków
zewnętrznych.

Wydatki majątkowe są kontynuacją rozpoczętych 7adar'l inwestycyjnych oraz nowe
zadania, ktore beda kontynuowane w latach następnych. w celu realizacji w/w
inwestycji oraz inwestycji iednnmcznych niezbedne będzle naciągnięciennwegu kredytu
bądż emisja obligacji. Wielknść spdat kredytów oraz wykup obligacji jesr dotcrminowana
mozliwosciami spłaty oraz limitami wynikającymi z ustawy o nnansach publicznych
okreslonym w art. 243.

Niniejsza uchwala zmienia plan dochndów ogółem, plan dochodów bieżących, plan
dochodów majatkowych, plan wydatków ogńlem, plan wydatków bieżących, piaii
wydatków majątkowych, zmniejsza się deficyt budżetu, przychody budżetu,
rozchodybudżetu, kwote diugu na 2018 rok i lata nastepne.

Zmniejsza się wydatki i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem
środków europejskich orazśrodków, o których mowa w an, 5 ust. 1 pkt 3 oraz usL 3 pkt
5 i 5 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu środków europejskich na dofinansowanie
projektów:
„Modcrnizacia oczyszczalni ściekóww miejscowości Stary GarwarL”,

„wdrożenie e using cyfrowych w UMiG oraz w podleglych jednostkach Dzialanie 2.1"
Realizacja w latach następnych.

ziniana planuwydatków dotyczy zadan:

, Budowa i przehudowa budynków pułniących funkcje spoleczna-kulturalne w
miejscowościach: Kondrajec Szlachecki, Wola Mlocka, Sródbnrze,wkra gm Glinojeck,

. Przebudowa budynkow pelniacych funkcje spodcczno-kuituralne w miejscowościach:
żelez'iiia i Budy Rumnckie gni. Glinojeck

- Przehudowa budynku zaplecza na stadionie w Glinojecku przy ul. parkowej, zmiana
planu wydatków realizowanychw ramach FS,

gmina nie otrzymała dofinansuwama na w/w zadania, w związku z tym przesunięty jest
termin realizacji na lata nastepne.

Sporządziła: SkarbnikMiasta i Gminy, Celina Czerska
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