
mi >A MlEJsKA
w Glinojecku

UCHWAŁA lw VII/49n019myMIEJSKIEJw GLINOJECKU

z dnia 9 maja 2019 I

w Sprawie zmiln w Uchwale Budżclowe] Gminy GlinnjeL-k „. rok 2019

Na podstawie nn, lx usi. z pkl 4, pkl 0 lit d. lil. i, pkl. l0 uslawy z dnia 5 marcu 1990 r, o samorządziegminnym (w Dz.U z zol-> r. poz 506), oraz an, 21 i. on. m, an l4, an.215,an.1|7. un.zzz,an. 35,an. 235, ul. 137. an, 259. an 242, an. 264 osi. 3 usuwy z dnia 27 sleqmia 2009 r, o finansach publicznyc (i yDz u. z 7017 i, poL 2077 ze zmianami) uchwala się co nasiępuje,
; i. Dochody w laczney kwocie 4l 942 705,47 zl, w lym
| dochody hloznoc w kwoolo :s 170 270.57 zl,
z. dochody majątkowew kwocie 3 754 5 l4,90 zl. zgodnie z zalaczniklcm nr l do niniejszej uchwały,
gz. Wydoiki' w lącznej kwacie 44 444 544,02 zł, w lyin:
]. wydolki wezme w kwocie 36 208 218,86 zl,
2 wydatki majątkowe w kwocie 3 zzo 415,75 zl zgodnie z miącznlkiem n. ;: do niniejszą uchwały,
53. i, Różnie-1 miedzy dochodami a wydatkami Sunowi dencyi oudzciu w kwucie z 501 859,15 zl, klóryzosmin pohzyiy wolnymiśmdkumi w kwooic : sal 35905 zl:

:, Przychody budzetu wwyscknści l l00000,00 zi (wolne śmdki zlal unicglycn) pnanauza sie naiozchodybudzetu w wysokws'cl | l00 000,00 zl (wykup obligacji);
3. przychody nudzolu wwysoknści 3 60] 05905 zl (wolne śmdki zlnl ubiegłych) uraz mmhody budu!"

w kwocie l 100 000,00 zi (wykup oollgmill zgodni: 7, zalączniklcm n. 3;
54. Usmla ale limll zobnwiązur'l na sfinansowane przo

i 000 000.00 zi.

; ; Wydalki budzelu nn zadania iuwcsłycyjne nn 20I9 rok niooojeie
zmlanach zgodnie z zalącznlkicm ni 4.

owego deflcyw lmdzen. wkwoclc

olelnią prognoza finansową, po

50. Dochody zmułu wydawania zezwoleń na splzedaz napojów alkoholowych oraz Wymrkl na realizmiezadon okmlonych w gminnym pmgmmic pmńlakiyki „ozwiazywanio prablemów alknholum/ch, pozimonach zgodnie z zalączniklcmn. 5 do niniejsmj uchwoiy
@ 7. Wykonanie uchwały powiciza sie EumilslrzowiMiasla i GminyGlinojeck,
58.Uchwiilz wchodzi wzy—cle zdinem podyccia obowiązuje wraku budzewwym 20I9 ipodleaaogloszeniu.

Plr/:w dnie/ąc) Rady
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klęcznik Nr 3 dn uchwały Nr vum/zew
Rady Miejskiej w Glinnjccku
z dma 9 maja 2019 r

Pnychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L Treść Klasyfikncjn ; Kwota
pl 2019 rok
| Z 3 4

1. Dochody 4| 942 735.47

A Wydatki 44 444 644 62
3. Wynik budwu - 2 501 859 15 „

Pnychndy ugólem: : cm 859 IS _|.
'

Kredyty 5 951 . _
1, Papiery wańuiciowe (muwią 5 931 .i Pożyczka : NFOŚiGW € 951 .
4. Inne zródla (wolne Śmdki) 5950 3 601 859.15

Rozchody ugólem: 1 100 000,00

1. Sphty kredjlów % 992

Q., Wykup ohllgaeji & 992 1 um 4100 on

PRIEWODNI mcv nm
Gm. Pm;

„ mmm-numen—mmumsnncm Yodwsauy Suunn |
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ZałącznikNr 5 do uchwalyNr Vll/wzow
Rady Miejskioj w Glinoynokn

z dnia 9 rnajn 2019 r.

Dnelmdy z tytulu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkolmlnwych oraz wydatkina realizację zadań określonych w gminnym pragnmie prolilnktyki i rozwiazywania
problemów alknhuluwycll

End [ Dzial [ Rozdzial [ s [ Nazwa ! Kwota *
DOCHODY

Dochndy od oadlz prawnych. ustali
| 756 fizycznych i od innych jednoslek

nie pusindnjqcych owlmwości
nrnwnej 150 000,00
Wpływy z innych opla! slunuwiqąvrh7561E 110thjednostek samorządu
len/larialntga nn palismm'z „nnn 150 000 00

0480 wotywy z opłat za zezwoleniana
sprzodazalkoholu 150 000,00

WVDATKI
l 351 Ochrona zdrowia 164mi 50

35151 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 164 (019,60 _Wydalki osobowe niozallozane do
3020 wyna rodzai 300,00
4010 Wynagrodzeniaosobowe pracowników 35 000 00

_ 4040 Dodatkowewyna radzenia roczne o 4013 00_4110 Składki na ubezpiecunia spoleczne 15 500,00
4120 Skladki na Fundusz Prac 2 400,00
4170 w nagrodzenia bezosnbowe 3 000 00
„90 Nagrody konkursuw: 500 00742 10 Zakupmaterintow i wyposażenia 10 000,00
4220 zakup środków zywnos'ol z 000 00
4250 Zakup energii 10 000 00
4280 Zakup uslug zdrowom ch 100 007
4300 Zakup uslug pomitalycit |9 000 00 ,Oplata z tytulu zakupu uolug

lelekomunikacyjllychświadczonych4360 . . . i . .w slaqmamcj publlcznej sieci
lelefoniczuel 1 000,00

44”) Podróże służbowekrajowe ] 100 00 ,4430 Rózne opłaty i składki 100,00

„„ Odpisy na zakladowy fundusz
świadcuń social" ch 2 458,60

ul UAIFFW-ou1-496n-91c1-EBF7E51JKECE7 ironia..) snuni



Oplaty na rzecz budzetówjednoslek4520
samonqdu terytorialnego 250.00

46 [0 Kosztywstępowania sądowego
i pmkuratolskiega 300,00

4700 Szkolenia pracownikówniebędących
czlonkami korpusu shlzh cywilnej 3000,00

vazz "gaci
mi!"

a” m 1 „ma

M„MPI-”77m;IĄQńD—YICA—EEHESDHCFJ Pndplxmy sm. 2



uusadnicnie
Dochody

zmniqszenieo kwotę 2 460 325,28 zl

› zwiększania o kwolę INmm zl
Dzial 758 Różne rozumni: , zmiana: + lz 949,00 zl
Zwiększanie planu dochodow z lylulu razliczeń z lol uoiaglych;
Dzial xm Oświau i wychnwinlcf zalana: , 806 387,66 zl

, Zmiana planu dnmjl celowej z budzem pańslwa na realizację zadan w ukwsl: wychowaniaprudSLkolncgozgodnie z d=cyzją Wojewody MazawloakizgnNr 40 z dnia 23 kwleluia Zui? !
› Zmiana planu dolacjl na zadam: „anwoj kompclanzji klnazowycn nczn w za szaol PodstawowychzmenuGmlny Glinojeck", plan dnlncjl i wykonaniezastało mauznwancw „ciaglym roku ondznzwym,
Dliil xss modulu
Zmiana planu doclmdo'w ZWląmnych znealizacją zadan zzakzasu adminlslracjl' rządawej oraz innychzadań zlecanych ust.-Mam . pizanicsicnlmivdzy mzdzmlamiklasyfikacji bumlowej;

l 552 608,62 zl
- Zmiana planu ciechanów zlylulu dolami calowej wzamocn programów flnansowych zudzialemśrodków eumpqskich oraz środków. :: klćrych mowa wan. 5 usl.3pkl51l!, ni o uslawy, lub pla-nogajw ramach płatności z oudaam śmdków :umpej ' n, walimwanych pzzaz Jednostki sammzadnicrylozlalnago - donczy zadania „Mndemizacya oczyszczaln Ścleków wmicjscowości Stary Gazwazz" ,w dniu 5041019 mina pndplsala aneks do umowy odnnnansowania zwiększający dotację do kwoxy: 534 664,67 zl (z ększxnic 0 643 97 l,7z zl) am zmimiający [armin malimjl mdnnia do 3] lz zau ;Zmimia się równiez hamlunuglam realizaqi projektu wzow mku planowana dulnqa «› kwnln

42 suuoun;

Dzial 900 Gospodarka knmuunlnl locum. śmdowisk - zmiana

, Zmiana planu dochodów z lymlu wplywow ztylnlu kuszm'w cgzaknoyjnycli, oplaly komom' zajiknszlów upomnień oraz zodsclek nd niturlmnowych wolal za odb r izagospodamwanie odpadami,
przen' : do mzdzinlu klasyfikacji budzelowej- pozoslalc dzialania zw azanc z gospodarka odpadami;
mln 911 Kultur: mym-aa zmiana.mmm zl

Zwiększenieplanu duchndów : lyldlu darowizn;

Wydalki

, Lrnmejszfznlc o kwwlę : 237 242,32 zl

~ zwiększenie n kwolc zm) 566,44 zl
nzm son Tnnsporkl luznnść -
Zmiana planu dmyczy zadan:

- 136 000,00 zl

, Przebudowa dmju' gminnej wŚrńdborZu zmniejSZ/zmę okwolę zalewem zl, nima kwota pnprzelul'gu,

_ Wykonanie dokumcnla plnjcklowaakosztorysowej - prZEbudowa dróg gminnych w Woli MłocklcjiBlclawach oiaz ulicy Polnej i Bema w Glinojockn , 65 000,00 zl (nowe zadanie).
Dzi-l 71m anpolllrlu gminami nieruchnmnx mi - zmiana: +140 000.90 zl
- Wymiana pokrycia dachowego na uudynku wpicglinic (budynek jest wlasnos' 'a gmmy. ubeclllc

siedziba Slowazyszznla MONAR Schroniskodla Osób Etmomuych Marko: w Dmgllnie)- 120 oouon 7I.

, Zwiększenie planu wyda-kawna zakup energil:
Dml sol oav-jzu j wychowlniu— zmiana + 5 993,09 zl,

, Szkoly podstawowe
- oddzialy pludsdmllle w sucolacll pudslawnwych

ld quFF77—0I3I-NGDMCA-EHMESDHCBrounnzny snana l



— Inne formy wycnnwania pmasuminego
* Gimnazja
* pnznsinin dljnłulnuść
Zmian pimm dotyczy zwlęksvenia piana wydatków na odpls nn Zakładowy Fundusz Świadczeń

Społecznych maz pmnlcslenic planu między pmgafami wramach zadania Juzwa kompetencji
klucmwych uczniów ze Szkól Podstawowychz lcmnuGminy Glinojeck".
minimm Gwpndarkn komnnnlnl i Mhmnl Łmduwislu - zmiana: , 3047 673,98 zł

~ Zmiana planu wydzuców doiyezy udania ,Mademimcja oczyszcalni ścieków w miejswwuści Simy
naiwna" * zmienia się równiez harmonogram rallzzq wydalków projeklllv wzow mku plannwane
wydatki lo kwolu xo 000,00 zi;

- Zmiana pinm. wydalków udania "Zagospodamw e leniu: pod targowisko" zwiększenie do kwmy
za 000,00 zi wynikaz rumia csnnwegu nn wykonaniedokumenlaqi pmjeklnwu-kuszmryswwq.
Spanqdzila. sam..-x Gminy Celma Gumka

men inzAcv RAN
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