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UCHWAŁA NR Vll/As/znw
RADY MIEJSKIEJw GLINOJECKU

zonizqmaiaznivz

w Spr-wiz flakon-nin zwinny Wieloletnie) Prognozy Finnnsnwzj Gnu Glinnjzck

Na podstawie an. mini. z pkl. ónslawy zdnia am.-ima 1990 mku osammządzie gminnym (o i. Dz u.ZZUIB mkl), paz. 994 ze zmianami ) omz an. 226, 227' 223. 230 usLó, 231, 263 ustawy zdnia 27 śicrpniazam: roku „ nnansoch publicznych [Li. Dz, u. z zm roku, poz 2977 z późniejszymi zmianami ›, uchwala się
co „as-wine:

51, | Dokonuje ; zmian w wieloletniej ngnuzlc Finami-Mej Gminy Gliunjeck. klóra po zmian.-Ach
olrzymuje minim zgodnie z załącznikiemN. i da mniejsz/aj uchwaly

;. Określa się wykaz pmdsięwzięó zgodnie z załącznikiemm z do niniejsmj uchwaly.
: anącza się objaśnieniawanas'ci pnyjęuyci. w Wieloletnie] Prugnozie annsowej.
; 2. Wykonanie uchwały powiem się Burmlstrzom Miasvzi Gminy Gllnujeck.
53, Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podJęciA

anwodm wwkxdy

„„
GIM Siknrśli
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Ohj-śnienix wnwś prryjęłyrh do Wieloletnie] rmgnazy Finunsnwej Gminy Glinuieck nn lll. zim -
2027

w Wlelolemicj ngnoue Finansowej Gminy Glinojeck na lala zol» 2027dokonano zgodnie ze
unikną uchwały budmlowe] na 2019 mk maz zmlanamiw pmdslęwzlęcimh.
Zmiany wununiku erdngca: dochodów ogółem, dochodów biazązych, dochodów

maląlkowycll. dochodów zlyluhl dolacji iśmdków przeznaczonych na onie inwaslycyjne liziazaoe,
wydatkówogolem, wydaikbw bietących, wynalkow mainlkowyon, plzychndów, kwnty olugu. planowany
na 20I9 lok dcficyl będzi: pokryty wolnymi środkami
2019 mk

Dochody (› olain 41 942 785,47
- bieząoe 38173 270.57
- majątkowe 3 764 504,90
w nalki ogółem 44 444 644.62
' hleqce 36 203 zlx,so
- maialkawa & 236 425.76
prL chod' 3 60I 859,6
mu!-ind l mo 000.00
wynik budzetu - z 501 359,5
kwoul zadłumuia na 3 l ' [2.2019 6 500 000,00

Docnunly ma'g'knwe na 2019 mk , 3 764 514 90 zl

300 000.00 zl - zaplanowano dochody ze sprzedaży działek i budynków maz za splzcdazy skladników
mnialknwyan nzmiki plannwan: do sprudnzy: 6aziaiak olącme] powiemchnl 2,405l na, Wannść wg
opefam szacunkowego346 000,00 zł oraz 2 lak.-ile mlesmlna w Gllnujaoku o waności 44 000,00 zl

i 159 ll5.zozi - dolocia celowa w ramth pmglamów finansowanych z mlzialan. śmdków europejskim
nm śmdków, o kloryon mowa „ all. 5 uso l pkl : oraz usl. : pkl 5 i 6 uslawy, lub plalnaści w ramach
nuozalu śmdków cumpqsklch na dońnansawan'le pmjeklu ,.dezenie : uslug cyfrowych w UMiG oraz
w podleglycnjednoslkach Dzwienic z 1"

42 500,00 z! , dolaqa celowa w ramach pmglnmn'w finansowanych z udnaiem środków eurcpqśkich
omzśrodkbw, (: kuslycn mowa wan 5 usl l pkn: oraz u=l : pleló usmwy, lub pinlno w ramach
budzelu śrndknw aumpaiskicll mi duflnunanwanle projeklu .,Modemiuqa oczyszczalnl ściekow
w mlejscowości Slary Garwnr

l 775 399,75 zl - dotacja celowa w ramach pmglamów finansowanychz udzialem środków eumpejakuh
maz śmdków. n klolyoli mewa w all. 5 usl. l pkl : om usl. 3 pkl 5 l 6 ustawy. lub plalnn, I wramach
budzetu środków eumpcjsk'lch na dolinansowanla pimaklu ,.Inslalncjn syslelnaw odnawmluych msw
analgil nn manię la Ciechunów, Gminy Glinojeck,Gminy Opinagbra Górna oraz Gminy Smgowo"~
umowapannaiska z Mlaslem ciaannnów,
487 499,92 zl - planowaneWpłaty od mieszkańców dmyczą pinyaklu ,.lnslalacia systeml'lw odnawialnych

zioom :uelgll nn łaknie Miasia Ciechanów, aminy Glinoyeck, Gminy Opinogóra amna maz aminy
slrzęgowo" , umowa pannaiskn z Miaslem Ciechanów
795 l63,66 zl - dotacja celowa w ramach progamow flliansowznych z uzlzialam środków eumpelsklch

maz śmdków, „ których nowo w all. 5 usL l pkl : oraz usl : pkl 5 I 6 ustawy, lub plalnosci w ramach
budulu Śladków eumpejskich na dofinansowanie pmjeklu „Rozwój kompclcnqi kluoznwycll uczniow n'
Szkól Yadslawowycli 7. terenu Gminy Glinojeck". unianamznzialu klasyl'lkacji budzetowej.z snlol szkoly
podslawowe na sows pozoslala d7ialalnnść,
Zmiany w migoznlku Nr : dam-75 «nansowaniaErudsingigć:
Zmiann llmllowwydatkówna mallmcję zadań:

ld 89m|osAvExCFAGFEVBĘJLBBDAwA”5550 pimpaany Siro": l



Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości siary Garwarz,

Kazwój kompetencji klucmwych uczniow ze Szkol Podsiawowycnz leienu (iminy Glinojeck.

Przebudowa drogi gminnej w Śródborzu.

Prudslęwzlęd-
w „damami o gcycli zaplanowano nasiepu ace przeds ew ecru-

[ kozwoj kornpeien
* kluczowych uczniów v: smil rudsiawowycn z ierenu Gminy Glinojeck

2 Dowolenle uczniów du sńńl
3.0doieianie i zagospodurowanieodpadówknmunalnych z ieieriu Miasia i Gminy Glinojeck,

a Spomjdzenie miqscowego planu zagospodarowaniapruslrmnnegm
5 ubezpieczeniemienia.
5 Znnądani: gminnym usabcm miesnraniowym.
7 Uirzyrnanie niemeiowey szemkopssniowej,
&Dclslnwnenelgii elekirycznej i konserwacjaurzadzen,
9 świadczenie uslugi oś 'ellenie niie placów. dróg
lo.l›elnienie całudaixiwej gmowości do opieki weierynaryjnej wprzypadku zdsaen dmgowycli

z udzialem zwierzai domowych na lerenie Miasla i Gminy Glinojeck,
II Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwiemęiami : ierenu Gminy Glinojeck.
W dalki majelkowc w WPF na progam pm|ek|y lub zadaniu zwiazane z „mpi-amam iealizowan mi

: udzialem środków o klórycli mowa w am 5 usl. | pkl z i : usiawy z dnia 27 sierpnia musu. o finansach
publiczny cn:

lvModcmimja oczyszczalni sciekoww miejscowości smry Garwarz,

stdmzieme e uslug cyfrowychw UMiG oraz w podleglycli jednosikacii.
3 Rozwój kompeiencyi klucmwych ucmlów ze Szkol podsiawowycli: ierenu Gminy Glinojeck
Na w/w zadania gminu podpisala umowy (› ilonnansowanio

Wy al ma gikowe w WPF na pozosinle gmggamx pio ekg lub zadani

iisudowa sieci kanalizacji saiiiiiirnej, deszczowej iwodociągowej wraz przebudowa mwu
melioriicyjnogo iodlworleniem jezdni iciiodnikow wraz wjazdami wulicy Ogrodowej irarkowej
w Glinojecku»

Z.Plzebudowz wiaz zleimomodernizacja budynku nuli sponowej przy ul Ciecnanowskiej sc
w Glinojecku,

3.l›rzeoudowa budynku zaplecza na siudiome w Glinojecku przy ul Parkowej zz

ABudnwa lprz=budnwa budynków pelniacycri funkcje spoleczna-kuliuridriu wmiejscowoseiacli
Zeleźnlallaudy kumockie gm Glinojeck,

s.landiiwa iprzooudowa budynkow pelniącycn iurikojo społeczna-kulmlalne wmieysoowosciazli
Kondrajecsducnecki, Wola Mluckd, Ślódbolzc, Wkra gm Glinojeck,

(S.Żaguspudamwanie wicnu pod iurgoWisko.

7.Budowa kanalizacji sannaznej w ulicy Nadrzecmej w Glinojecku
:; Przebudowa siadionu w Glinojecku.
Zadania wymienione w pki l.x będą realizowane w przypadku uzyskaniu dofinansowania ze środków

zewneiiznycn. Na 1019 rok „planowano wklad wlasny gminy w przypadku inwesiyeji, na klórv: nie ma
jeszcze podpisanych umow o dofinansowanie.

Na 2019 mk w WPF zaplanowano rowniez dalki mająlkowe nnansowe ze środków wlasn cii gmln .

LBuduwa nowej ulicy w Glinojeckuwraz z iriliasinikiuia (w iyi—n wykonanie sieci wodociągowej),

kimmmu KCF—wrs-HESLHXDABOADSSSC Podpisany simm:



Zerebudowa Saoly rouslawowcj w Glinojecku,

llagospodamwanię lerenu przy Domu Kultury w oscislome kontylluacjnmrwaldzeni: CĘŚCA dzialki,
polozenia kcslkl wraz z udwndnieniem)knszlorys

4 Budowa punk-ow swiellnyel. z ramach wydankńw z Funduszu Soleckicga; walka Garwalska, Lipiny,
Bielawy,

s Przebudowa ul Mlodziezowej i Lesnej w Glinojecku,
o Rudawa cnounikauc Zalesiu.
7 Moniloringmiejski,
s Pmbuucwn succly Pouslawcwej w Woli thklej F il w Maluzynie,

0.Pr1.ebudowa sumy Yodstawuwcj w Ościsiowie.
W.Prubudowa Szkoly Pauslawuwej w Woli Mlockicj,
| i Prmhudowa dmgi gminnej w Ślodbmm

luaallaplowanie pomieszczeń w awiellicy wiejskiej na kuchnię Hszlcnkę~ konnym.-leju , Kowniewku
szyikl:

,
lllagospodmnwan'l: leienu na plac ubaw i silownie mwnęllmą wmz zdakumcnlacją - konlynuacja ~

siadanlze.
lĄBudowa placu ubaw na gruncie gminnym w miejscowości Faustynnwoa

Planowany dcncyl ouuzclu na 20l9 w kwocie 2 sul 859,15 zl zoslanie snnansowauy wolny ›mdkaml
zla: ulalcglycln w 2020 i zozl roku planowanejesl zaciągnięcia pozyczki z Nam-towegoFunduszuOchmny
Srodowiska Gospodalki Wodnej na slinansowanle wklacu wlasnego wzwiqucu znalimuja inweslycji
„Mode! cja oczyszczalni ściekóww miejscowości Suzy Galwalz" w kwocie | 400 000 ( w tym » 2020

, lm 000 I w 20m , ello DOD) lesl lo pazycuca upmwnluwana wg slawki Wlocr 3lvl, nie mniej niz 2%
ukles karenqi w splacie ral - z lala w WPF kwmy te ujele są w pczycj 4 3 oraz. spluly w pozycji
5 (mmhndy buuzclu).

w 2020 planuje się emisje obiiga w kwocie 2 593 000,00 zl, w 2021- l 700 000,00 zl Wielkośc
splal kiecylcw maz wykup obligacji jesl delerminowanamozliwosciami splnty uraz linnilami wynikającymi
7, uslawy (› finansach publicmych cloes'lonymi w an.m.
Wskaźnik planowanej łącznej splaiy mhnwlquń na Nie okleslony w m. 243 usl | ustawy. do

uncnnauw aez uwzględmcnia woowlazan ZWlązku wspmvarzuncgo pmz jednuslkę samorządu
terytorialnego oraz bez uwzględnienia uslawuwych wylaczen przypadających na dnny .ck wynosi 4,37%
lkalumna 9.1) i spelnia wymaganiaokreślone ustawąw calym ckiesle ubjęlymwra
Sporzqttikl'SkarbnikMax/a iGmmv, CelinaCnn/rlz
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