
RADA MIEJSKA
w Glinqyecku

UCHWAŁA NR Vin/5112019
RAM MIEJSKIEJw GLlNoJECKU

z dnia 19 maya zme ;.

w sprawieduknnlu uniany Wiclnlelniej ngnuzy Finunxnwej Gminy Glinnjeck

Na podsuwie m lxulepkLOIISlaWy Zdula Kmarca IWDmku osnmornldzie gminnym LI. , Dz u
z2019 roku, poz 506 ) omz mna 227, 228, 230 usi s, 231. ZA: ustawy zdnia 27 slerpnla 2009 mkil
o finansach publicznych (« Dz. U. z 2019 roku, poz 869), uchwala :ię co naslwuje'

51. |. annnuje się zmian w Wlelulńni Prognozie Finansow Gminy Glinojeck klóm po mennch
enzymuje brzmienie zgodnie z ukąszniklem N. | 40 ninięyszęy uchwaly

2 Określa s.; wyknz przedsięwzięćzgndnie z załącznikiem Nr2 do niniejszej uchwał:/„
3 ulnm się objaśnieniawmośc: WZYJRych w Wlelolemiej ngnnzie Fmanscwej.

gz. Wykonanie uchwały pwwiel'za się Burmistrzowi Miasla i Gminy Glinojeck

; 3. Uchwala Wchodziw zycie z dnlcm podjęcia

Przewodnic cy Rudy

ld.QŻÓUUAKJILDU'JEAFBQ-XITL755FGE76D43F uchwalany $mnu l
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Unsadnienie
Oh] nionin wartości przyjęnych do Wizlnlernicj Pragnoly Finnnsuwej Gminy Glinnjeck lu lm

1019 - 2027
w Wieloletmej ngnnzle Fmansowej Gmmy minojook na |od zwi 2027dokm1imn lgndme ::

Lmianq nchwa|y budzclnwcj na 1019 mk oraz zmianami w przodęięwnęohch.

thnv wut!" M N. Noma: dochodow ogolem, dochodów bielących, dochodów zryndn
donnoh I środkow prrAłzuaazwuychna cele inwesuyoyyno | bieżące. wy umow ogółem, wydatków b|ezącyc|1,
wydaikńw mayąikowych, przychodow, wyniku budkm. Phnowony na 2019mk defmyi będzle pokryty
wo|nynn środkarm.

ZOIŚ mk

Dochody dwom 41 931 335,47

- biczące ax 216 82057

- majątkowe 3 764 5ww
Wydalki ogo|on| 44 842 331,92

- bmucc 36 om 907,16

. mająlkowe x 240 425,75

przychody 3 901 859, |5

rozchody | |00 000,00

wynik hudzom . z 501 8516
kwolu zadłużenia no 3 | . | 3.20 |9 6 500 000.00

Dochody mn .)lknwe nn 2019 |ck , 3 754 5|4 90 z|
300 00000 :| * nphnowano dochady za sprzedazy dzwiek i hudynkow oraz „: sprzedazy skladmknw

inno-kowych, Dzialki p|onowan= do sprz/aday ćdualek ulącznej powierzch 2,4951 ma, wartosć wg
operon. smcunkowegn 345 000,00 z| om : mhm iniemrdnow minoioohn o wanosor 44 000,00 ;|

| |50 | |5.20z| , domyo celowa w ramach pmgmmów ansawanych z ndzin|orn środkn'w europej>k1ch
«vrvśrodmw, okiorych .nowa wari 5 1.151 | pkilnmz uxl : pktSió ustawy. lub płatności w ramach
ondzom środków eumpcjskwh na donnansowanio proyokin „Wdrozonio & using cyfmwych w UM|G oraz
w podległych jednostkach Dziennie 2.1"

42 50mm z| , dotacja celewa wramach programow finansowanych : misiem środków cumpqskmh
orazśmdkow, okiólych mowa w nn 5 nsr. | pkl3umzusn3pk15|6 usmwy, lub phnnom wramach
budzetu środków onmpoyskich nn dnfmnnsnwimie p.oyokm „Modem-ń "a oczys7c7aln1 €c|ekńw
w mieysoowośoi siary Garwarz"

| 775 399,73 z| * dowcja celowym w ramach programów ńnansnwanych z udualem środków eumpcjsklch
uraz. środków, 0 klurych mowa w on 5 us!, | pkl 3 oraz usr 3 pkt 5 . o ustawy, |nh phenom w ramach
hndmn śmdków onropoyskioh na dońuauxuwauw pmjekm „Insulacja Syslemńw odnawidnyoh mod
:uergu na «mnieMiasta Ciechanow,Gmmy Ghnoi ~k, Gminy OpinogóraGórna uraz Gnnny Slrmgowo"*
nmowd partnerskaz M1astem Ciechanow.

437 499.92 zł , planowane wydmy od m|cstnńców dotyczą projektu ..lmlalacja sysiernow odnaw|n|nyon
mmo-| ono—gii na wrcnic Missi; C|echa|lów. Gmmy Gllnojeck, timmy Opinogóra Górna maz Gminy
Slrleguwo" * umowamrlncrska 7 Mmmm Oechanów.

795 I63,66 :| * donncyo celowa w ramach programów |inonsowonych z udziałem środków onropoyskroh
oiazśrodidiw, ok'órych inown won 5 ml. | pktloraz nsl : pm ió uslawy, lub platnośm wrninnoh
hndzom środków eumpejskich na donnansowaum projektu „Rozwój kompelencj1 kinozowyoh uczniów w

rd azounACo-bnvh-AFBMS73-755F5E76D45F Urnwdony 51mm! |



Szkól Podxlawuwych z terenu Gminy Gillinycck", zmiana mzdzinlu klasylikaeyi budmluwej. z 30|0| s' oly
podslawuwc na 80195 pomsiala działnlncść,
Zminny w ulgunikuNr : dmg «nansowania gncdsipwz'g
Zmlnna !]mllów wycialkclwnn realizm” prudsięwzlęcla „Odbiór i cplckn nna bezdomnymi zwierzęuml

z lemnu Gminy GI njcck"

Prudsięwzięc
w wynnlknen blsżągych zaplanowana nasignu'g »: BIMSAĘWZKQCIIA'

| anwńj kampelencji klncmwycn uczniów ze sikiil podslnwnwycli z lwwwGminy Glinolcck,
z now—czenie uczniów do szkół.

304bi=mnie izagospcdnmwanic odpadów komunalnych z lewuu Minslni Gminy Glinojeck
45pcnarizcnicmiejscowego planu zagnspoclamwznia prmslmnnegn.
5„Ubezpiecuniemienia,
5 Zarządzanie gminnym zasobem mleaLkanmwym,
7 unzyinanic sieci Enlemclowej szerckopnsulowej„
B.Duslawa energii cleklrycznci i kcnscrwnciaurządwl'l,
9 Świadczenie uslugi cśmcllcnic u n
lo.l›e ne cnlcachcwcj gulowośc do opieki wcierynaryine, wplzypadku zzlarzcn drogmvych

z udziałem zwrcrml domowych na 'emnle Miacra i Gminy Glinojeck.

, placów, dróg,

| i Odbiór I opieka nad bezdomnymi leemelaml z lercnuGminy Glinojeck
w lisik. maintknwe wWPF na pm i-am nmiekw lub zadania zwiazane zvmgmmaml malimwan mi

zudzlalem śmdkćiw ci których mowa w m1. 5 MSI. l nkrz i 3 lis-aw zdnia 27 siemnln 20le () nuansach
gub myc
l.mmcrnizacia oczyszczalni leków w miejscowości Siary unrwaiz
2 deŁeme e rising cyfrimycn w UMlG oraz w pudleglychycclncslknch.
3 anwój kcmpelcncjl klucmycn uczniów ze Szkól Padsmwowych z len.-nn Gminy Glinnycek
Na w/w zadania gmina podpisala umnwy c dofinansow

Wyda-klm '; kawe WPF na po suie programy pm klvlub udania
LBAMUWH sic-cl kanahmjl sx camey, deszczową lwodoclagowci wraz przebudan row

lvlcllomc ncgc ladmonen'lcm icmni hodnikńw wrnz wy.-imam. wnlicy organowe iParkowej
w Glinoicekn
ZcF'rchudowa wraz Llen'nnmademiuqą budynku linii >purlawej przy uL Clcchallowsqu x::

wGlinojccku,
3 Pmbuduwabudynku zaplecza na slacipnie w Glinniccknpny ul Parkowe] zz
4.Budowa lprzcbudowa budynków pclniącycll funkcje spclecznc-knllnralne Wmiejscuwośclnch:

ZeicilllxiBudy Rhmockie izi-n Glinojeck.

S.Budcwa lprzebudawn budynka pelni ~n l'nnkcye spplccznc-knlniralnc wmlcjsccwnścmcll
Kondriqec Szlachecki,Wnln Młocka, Samborze,ka gm. Glinojeck.
c.z„incsponaicwanlclemnu pod iargowlskoy
7.Budow:i kannlizacii sanrlamcy w ulicy Nadrmcmej w Glincycckn,

&Przebudowa imicnn w Glinojeckn.
zadan-n wymienione w pkl lex będą realizowane w przypadku uzyskanin MEN:-mowania ze śmdkuw

7ewnęlrznych Na 20I9mk mplanewano wklad Masny gminy w przypmiku inweslycyi, nn klcre nie ma
ycszczc podp nych umów o aniinnnsnwanic.

Na 2019 rok w WPF zaplanowano FÓWNBL w dziki m nikcwa finansowe ze środkówwłasn ch mmv:

lll szaman—wwmum-nsrnmmxp „chwal-my Strunal



| Budowa nowej ulicy w Giinoyeoku wraz z infrasjmklurq iw tym wykonanie sieci wodociągowej),
Z.Przebudowa Szkoły podsiewowoj w Giinojeeku
lzagospudamwame iemnu pny Domu Kultury w

połozieme kosik. wmz z odwodnieniem)kneziorys
„.siowie kan-ynuocjziuiwzidzenm częśc. dzialki.

4 Budowa punklÓW świellnych „monci. wydnlków z Funduszu Soieokiego woikoGaw/aska. Limny,
Bielawy.

5 meoudown UL Miodziezowej i Leśne. w Glinojecku,
o Budowa chodniku do Zalesia,
7 Mnmmring miejski,

K.Prwbudnwa Szkoiy Podslawawcj w Woli Miookiej r
9.i›.zeoudowoSzkoiy Podsmwnwe. w Ościslomie.

] w Mniuzynic,

io PrubudewaSumly podsiowowej w Woli Młockiej,

„.rizebudowo drogi gminnej v.. ś.ndoo.zu
12.2eiedepiowonie pomieszozeii w świeiiicy Wiejskiej na kuchnię ilazicnkę- kontynuacja , aneiewkn

Szyjki.

I] Zagospodarownmelemnu ne plac zabaw iojlownię zewnętrzną wraz z dokumenianjn koniynuecjn ,Śródborm.

H.Eudowa piaoii zobow no gruncie gminnym w miejswwuści Fnusiynowo
Planowany deficyt budulu na 2019 W kwocie 2 801 859 15 zl zostanie sfmausvwanywDInymi śmdkami

2 |o. ubiegłych w zezo . zuzi roku planowane Jesl mclągmęuc pozyczki z NarodowegoFunduszuÓchmny
Śmdowlskn .Gospodoiki Wodnej nu sfinnnwwanie wkiodu Własnegu w eniu zreallucja inwoeiyoji
.,Moderniuqe oezyszczoin ekow w miqscownści siary Garwan" w kwoeie | 409 im ( w tym w 2020
, sm) noo . w 202. - 500 000). Jcsl io pnchZka oproocninwnnn wg siew Ibm JM, nie mnie. niz 2%.0st karencji » spiecie mi „ z inie w WPF kwoiy ie ujęte są w pozycji : : «mz spiny w pozycji
5 (mzchody budmm).
w zuza pinnuie się em 'o uniigzcji w kwncm : 593 000,00 zi. w 202% i 700 000,00 zi wieikośo splnl

mdyujw oraz wykup obiigeoyi jest deie..ninowzne mozliwuściami spiuiy oraz iimimmi wynikającymi
z uswwy o "nmmh publicznych nkleślonymiw an.m

Wskażm planowanej iąunoj spłaly zobowiązań nn. zuj-; określony wan 243 im i ustawy, do
doenodow bez uwzględnienia wbooiiiznn ZWiqńiu wspólłwmmnegn przęz _iednwslkę samurządu
lerylnnalnego oraz bez uwzględnienia usiawowynn wyłączeń przypadnjących na dany .ok wynu>i 4,37%
ikoiumno o. |. i speinio wymagania określane uslnwą w oniym ckmie ohjęlymwyr.
Spvnqdzlla SkarbnikMasła . Gminy, Celma Czersku

musw (can jum
~ @(.)-1 II "tk sk)

id ozoimcfwnagmmgdmassrmomxi nienweiony suone]


