
RADA MIEJSKA
w Ghnayecku UCHWAŁA NR vm/sz/zmmyMIEJSKIEJw GLINOJECKU

z dnla 29 maja 2079 r.

w spmwie zm.-n » Uchwale Budżrlnwej Gminy oliwie.—l. ... rok 2010

Na pod>lawlc a... lxueupkm. pkloli- «I, l'. .„ pkl lOus'awy zdnia Emma 1990 .. osamorzqdzlcgminnym (l.] Dz U. 11019 r. paz. 506), uraz an. 2I V. an. ZIZ. an ZN) m1. 2I5„ srl. 1l7I nn 222, nn. 215,an. 236. on 237, .... m,m 242. e.. 264 us.. 3 umowy z dnia 27 sierpniamou r. o finansach publicznych (. .Dz u. 220191', poz. 869) uchwalaslę cu nasiepmo:
@ [. Dochody w łącznej kwocie 42 040 365,25 zl, w rym
I dnchndy bleząoe w kwocie 38 276 350,36 ZL

z. dochody majątkowe w kwocle 3 764 5ww 7„L zgodnie z nią/:znlkieul „. 1 do .. qszcj uchwaly
52. Wydatki w ląuznej kwocle 44 342 72A.4l zl, w tyln'
I wydzlki oiezuce w kwocie ;<. 602 293,55 zl.

; wydulk. mn....kowe w kwocie 3 240 425,75 zl Lgodnlc z nlęozuiloem nr z do nin Jszej uchwały
53. |. Roz ' między dochodaml a wydalkaml xlarlowl deficyl ondzelu w kwocie 2 xm 550 ls zl, ldo.ywołam: pokryly wolnymi środkaml w kwocle z ml 859,15 zl.

: Przychody budżetu wwysokośul | lou DOUYDOzI (walne środki zle ubiegłych) p.uzmzn s.; „n
mzchody budzem w wysnkaścl . 100 00030 zl (wykup oohgaojih
; Plzychody budzetu w Wysokoścl : 701 35qu zl (wolne śmdki 7 lat ubiegłych] omz rozchody budzclll

w kwoci: l lm)mmm zl (Wykup oohgncjil zgodnie z znlączmlde... ..
54. Wydatki budz/alu na zadana luv-euycyjllc .... 2019 mk meooięze wieloletnią progman finansową, poz....nmcl. zgodnle z uląoznodem nr 4

55. Dochody . lyluh.Wydaw.-li.. zezwoleń na sprzedaz napoJów alkoholowych omz wydatki na re.-.lluqęzad.... nkreślonych w gmi nym pmgramle pmfllnktyki i mzwlązywanla p.oolemow hlkonolowyoh, pozm....ooh zgodnle z załącznikiem ... 5 do niniejszej ..ohwnly

; o. Wydalkl hudzelu no zm rok obejmulo uda..... jednoswk pumncniczych gminy nn Dumą kwotę
405 asm zl w ny... .eu ' wnno w minach funduszu sulecklego n.. kuulęws ABIJJ zl. po zm....pcl. zgodne
z Lalqczmklem „. @.

5 7. Wykonane uchwaly powiem.—. nę Bunnistlle Mun. ......y Glinoleck
$$.Uchwala wchndzi w7ycie zdmem podjętla, obowiązul: wraku budzemwym :le. podlega ogloszen.
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Załącznlk Nr 2 du Uchwały Nr VIII/520019 Rady Miejskiej w Glinojecku ! dnia 29 maja 2019 (.
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ZałącznikNr 3 do uchwały Nr VlII/SZ/ZUW
Rady Miejskiej w Gllnojecku
zdnia 19muj320l9 .

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.|)l Treść Klusyflkuvja 5 KM;?” mk
] z 3 4 i

» [. Dochody 42 040 473,77
2, Wydatki 44 342 332 9:
3. Wynik budżetu - 2 801 859.15

Przychody ogółem: 3 901 1159.15
1. Kredyly & 951

> 72. Papiery warwścivwe (ubligacjeb 5931
_

3. Pożyczka : NFOŚiGW % 952
.

›4. i Inne żrbdh (wolne środki) 59511 3 901 859,15 7
* Rozchody ugólum: 1 11m 900,00

$ Splaly kredy-iw € 992

A Wykup obligacji 5992 l 100 (IUI) 00

Pnzswnn wiń amv
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Załącznik Nr i da Uchwały Nr VIH/SZ/ZOIQ
iudyMieiskiei w Glinojecku z dnia 29 maja 2019 r.

Wydatki n. zadania inwesqcyine na 2019 rok nieobjęwwieloletnią prognozą "namową
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Zulucznlk Nr 5 du uchwaly Nr vIII/52mm
Rady Mleiskiej w Gllllojecku
7 dnia 20ma 1019 ..

Duuhody z tytulu wydawania zezwnleń na sprzedaż nupnjów ulkuhulnwyeh uraz wyuackina realizację zadań nkreślnnych w gminnym prugrnmie prunlakryki i rozwiązywania
prnblemów nlknhnluwych

Lp. l Dzial [ Rozdział 1 ! anwa ! Kwuru
'

vocuonv
l Dochudy ud ogób prawnych, usńb *

|, 750 ńzyanych i ud innych jednosrsk
nie pnsindających nwbowości
prawnej 150 000 00
Wpływy z innych aplatxlnnnwiqcych75613 dachodyjedmmek samorządu
lawami/nepal; na pmmawie ”slaw [50 000,00

msu Wplywy z uplur za zezwolenia na
sprzedazalkalholu [50 000,00

WYDATKI
I 851 0le ron- zdruwi: 169 AWB 60 _8515! Przeciwdu'nłanie g/kvhalizmawi 109 408,60

Wydalki osobowenieuliczzne do

_ 3020 w nu mdwń . 300,00
Wynagrodzenia osobowe

»›0 m pracownlkóvg 85 000.00 74000 D&Klalkowcwynu rudzenlz roczne 5400.00
gl 10 sklauki na ubcznicąeniaspoleczne IS 500.00
4 np Skladki na Fundusz Prac 2 400.00
4l70 W nagrań/hnia bczoscbOy/e 3 000.00 A4190 Nugmd konkursowe 500,00
4210 Zakupmarerialówi posazenia |; 000.00
4220 Zakup środków zywn . 2 000.00

# 4250 Zakup energii 10 000,00
4230 Zakuy uslug mnw/om ch l00,00 .

4300 Zakup uslug pozoslul thy l9 000.00
Oplaru z ryrulu zakupu usług
Ielekumunikacyjnych świadczonych4350 . . . . . .w sraqunarney pnbhcmej slecl

_ telefonicznei , | 00000
, 4410 Pudrąze sluzbowe krajowe 3 100.00
44347 Rózne uplaly i składki [00.00

„40 od na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 2 450.60

lu mfs|SCA-5|00AOA7~8209-HL:DA3DE”070 r-nunuuny srmuu l



4520 Oplaty „ mecz budżetów jednostek
samorządu lerylorialnego 259 00

„ „] Koszty postępowaniasądowego
; prakuralorskiega 300,00

4qu Szkolenia pracownikówniebędących
czlonkami korpusu służby cywilnęi 3 000 00_
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Budowa punktów świetlnych 900 90015 4300 5 168.30
_

1 , .

_

22 449,30

6 Osasłowo
Zagospodarowanie terenu przy DomuKultury w Ościsłowie - kontynuaqa. . . . . . . . . WPF 921 92109 6050 17 281,00
(utwardzenie częśc: leałkl, połozenie kostki wraz z odwodnieniem)

-Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej [krzesła, sprzętAGD) 921 92109 4210 6 273,94 -
M t ' i ' ' ' ' tn' ' h ł h 900 90015 4300 2 300.00 -

17 Płaciszewo on az amp OŚWietlenia ulicznego na 15 iejącyc s upac
14 773,94Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej 921 92109 4300 4 500,00 -Piknik integracyjny mieszkańców sołectwa 92 1 92105 4300 1 700.00 '

18 Rumoka Urządzenie i zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, urządzenie placu zabaw, 926 92605 6050 _ 18 900,00 18 900,00
Siłownizewnętrznej i bOiska - kontynuaqa

19 Sadek Remont drogi gminnej na działce nr 74 600 60016 4270 10 426,06 - 10 426,0620 Stary Garwarz nie złożono wniosku
- - - - - -21 Strzeszewo Przebudowa świetlicy wraz z niezbędną dokumentaqąi ekspertyza techniczną i

”92 1 92109 6050 _ 14 552,11 14 552,11
nadzorem budowlanym

22 Sulerzyż Wykonanie wodociągu na odcinku Dukt—Ościsłowo Gaj wraz z dokumentacją 010 01010 6050 - 17 169,72 17 169,72Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją R 900 90095 6050 - 14 254,9323 Śródborze
'

19 254,93
Zakup nagłośnienia do świetlicy 921 '

92109 4210 3 000,00 -' ?;qu rodzinny - promowanie zdrowej żywności na terenach wiejskich 921 92105 4300 2 000,00 -Remont kładki wiejskiej 600 60016 4270 19 742,96 -24 3
Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej wraz z transportem 921 92109 321,3 _ - 19 ”296
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej - budowa placu zabaw 801 80101 6050 - 20 000,0025 Wola Młocka

,
'

20 408,45
Zakup środków czystosci i benzyny do kosiarki i wykaszarki 921 92109 4210 408,45 -26 Wólka Garwarska Kontynuacja budowy punktów świetlnych (kosztorys nadzór inwestorski) WPF 900 90015 6050 - 14 463,38 14 463,38Realizaqa planu zagospodarowania działki nr 363 w ZaleSiu (budowa Silowni

926 92605 6050 _ 13 830,28
zewnętrznej) - kontynuaqa27 Zalesie

900 90095 4170 307,19 - 14 330,28Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw i wymiana piasku w piaskownicy 900 90095 4110 52,81 -
900 90095 4210 140,00 -28 Zygmuntowo Zakup dZiałkiz przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkancow sołectwa 700 70005 6060 16 690,14 18 190,14Zakup paliwa do kosiarki + akcesoria 900 90004 4210 1 500,00 -29 Żeleźnia-luliszewo Przebudowa budynku pełniącego funkqespołeczno-kulturalne w miejscowosc1

WPF 921 92109 6050 _ 14 507,75 14 507,75
Zeleznia gm. Glianeck

495 481,73 130 319,72 365 162,01 495 481,73

Id: 55F615CA-6164-46A7-8209-8CDA3DE15076.Podpisany
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Uns-dniem:
nncnndy

, zwvęksunie @ kwolę 59 uuu zi
Dzial 756 imiroriy mi nsńb p wnych, mi umili iizynznyeir i mi innyair jzdnosuk nieporiariaircyrnnsnbawolcl pnwnej nrnz wyllnlki zwiqune z ich pnbunm › zmiana: + iu 000,09 zi
Zwiększenie wpiywów 7. innych inkainynir upinr pubruranycn przez jurinnsiiri samonądn leiyloriaiiiegona padsrawrr odrębnych uxiawf wyLsu wykonanie mz pinnnwanuz ryruiu apiar za ujecie pasa drugnwego.
Dlial 758 Kólll: mzlinenla , zmialm + 6 200,00 zl
ZWiękśŁenie pianu dochndów z ryruiu mzliczęń z lat ubiegłym:
Dliil 352 Yamal:Spnlcrnln * zmiana ? 32 400,00 zł
Zaunnia wukmsic prue 'd7 inrrra pnemocy w mdzinie , (intuicja celowa urrzymanzrz brrnzeru par'rarwn na udania biazązc raniizuwnne prze7 gminę nn pousrawre pcmzumień zoigfmzuniMminisxmqi rLądnwei wramzcir Pragramn asiunnwcga „Wspinanie ]:dnoslek Samorządu TerylniialneguwTwarz/eniu Systemu WMN/dzialania Przemocy wkodzrnre': ijekl Rcalimwsny praz MrejsiraGminny Ośrodek Pomocy Spnlcczncj w Glinojecku,
mini ona anpndarkn komunalna i nelu-nnn Śrudowhka ~zmiana +10 388.30 zi
Poznanie azraianiz Związane zgospodatkrg napadami › środki nrrzymanu ud poznaraiycir rrdnniiakmircunycn no sakima finansów publicznych na i: cje zadań bięzących jednostek zalman ch doseklum nnansow publicznych - domem na dofinansowanie zariamz „Usuwanru ' niesńodliwiuięwyrobów uwiemjwcych azbest na terenieMisski r Gminy Glinojeck› elap ix",
mini”| Kun-rrr nzyann- zrnrana „50.00 zi
Zwiększzmepianu docirodnw z iyiuiu dnrnwrzn;
Wyrirrriri

, 7mniejsz=nie :) kwnię iii 50.00 zl

- lwivkszeme (› kwotę 470 mimo zi
nzini 757 olniug. aingn pubiinznrgo _ zrnurna: , 35 550,00 zl
Rozlicmnia zlyiuhi poręczeń igwarnncyr udzielanych przez skarn ransrwn inn iednusik; samonąduieryinriainzgc , zmnrejsmnru planu na wydarkr zwiazane poręczeniem kredytu ZGK,
Dzi 851 odrmln wmwin , zmrnna +5 000.00 zi
Prmiwdzialanie alkoholizmowi _ miększęni: pinnu wydatków na mkup mawrmlówiwyposazkii
bzirri xsz Pomoc rpnienznrr , znrranrr + 32 Aurum zi
Zadania w Iakresic przeciwdzialame piumucy w rodzinie › wydatki na realizacje proreknr „WspieranieJednaslnk Samorządu T:!ylorialncgo w 'Nonclliu Systemu Prmciw ni.-"mia Przemocy w Rozkwit",przeniesienie z wydnmaw hiezących z mzuziniu Dom) pomocy spniecznej kwoly I6 200.00 zi do rmazruirrzadania w zakresie pmciwdzialanin „memory w rod7inie celem ubezpiekmuizwkianu wł&megn u w/wprojekcicr

”zm 900 Gnspudxrkn knmunnina | ncbmnn śmduwuka , zrrrrrurn. + 4| 7 388,30 zi
* Gospodarka odpadami iranrunainyrni - zwiększenie pinnu wyunrkow w związku zc wzmslcm rany nrodbiór izagospodamwame odpnnnw knmunainyan, darynirczasowa ppiarn miesięczna ounwrązu a7godnie zurnpwa dn IIVOS 2019 r uynosiia I07 084,54 Zgodnie znin-ra. kiara wpiyiięla ww)" rrpuslępowania :) unzreienie zamawiania publicznego nn w/w zadanie kwala ra wynnsi 149 000,00 zL

, o=wrar|anie uirc, placów idróg * zwręirizanra pinnn dotycz) wydatków Wmmach FunduszuSuleckiego solmwnGlinojeck,mama erkup sprzętu śpunnwtgo dla sołeclwaGlinojeck" zmieniona na..iauriawa r mnrrraz lamp oswraiicnrn ulicmego na isinicjfwych slupach w Glinojecku" ornz zwiększona plan

Id sariiscnnisuwnznmcmmnismi. Pulpimny Simml



wydatkow na mnnie „Budowa punklńw świetlnych wm Śródborze win zdokumenlacią" okwolę(: 000,00 Zł,

, Pozostale dnainnin związane zgaspodmką udpadaml . zwiększenie pian-. na „Usuwanieiunieszkodliwian'ie wychów zawxelnjąCych azbesi na [Heine Mim iGininy Glinnjeck * cmp IX"(› liwo-ę «macji : WFosiGw.
Dzial 925 Kuimn mym-a , lmiam' * 10 090,00 zl
_ Zadania wzakresie kultury fizyczną , zmniejszenie planu dmyczy wydalkóww lamach Funduszu Suleckiego sołectwa Glinojeck. winni! „Zakup spi-„m spnnawcgu dla sołemwaGlinteCk" zmieniona na „Budowa imonlaz lamp oświetlenia ulicznego nn istniejących sinpncnw Glinojecku"

Spanqmła SkarbnikGminy Ceimn Czerska
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