
Zarz~dzenie Nr 65/2019 

Wojta Gminy Nowe Miasto 


z dnia 01 paidziernika 2019 r. 


w sprawie zmiany Uchwaly bud:ietowej gminy Nowe Miasto na 2019 rok 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 19900 samorzCJ-dzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 roku, poz. 506), art. 247 ust.l, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z p6i. zmn.) W6jt Gminy Nowe 
Miasto zarzCJ-dza, co nastypuje: 

§ 1 

1. Wprowadza siy zmiany w planie wydatk6w budzetu na 2019 rok zgodnie 

z zalq.cznikiem nr 1 do niniejszego zarzCJ-dzenia: 

1) zwiyksza siy wydatki biezCJ-ce 0 kwoty 2 000,00 zt. 

2) zmniejsza siy wydatki biezCJ-ce 0 kwoty 2 000,00 z1. 


2. Plan wydatk6w budzetu gminy og6lem wynosi 30 329 395,49 z1 w tym: 

1) wydatki biezCJ-ce 19979 193,09 Zf. 

2) wydatki majCJ-tkowe 10 350 202,40 Zf. 


§2 

Dochody i wydatki zwiq.zane z realizacjCJ- zadan z zakresu administracji rZCJ-dowej i innych 
zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zalq.cznikami nr 2 i 2a do niniejszego zarzCJ-dzenia. 

§3 

ZarzCJ-dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania i obowiCJ-zuje w roku budzetowym 2019 

i podlega ogloszeniu. 



UZASADNIENIE 


Do Zarz~dzenia Nr 65 /2019 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 01 paidziemika 2019r. 


Zwi~ksza i zmniejsza si~ wydatki bieiqce 0 kwot~ 2 000,00 zl, w tym: 

1. Dzial 801 - O§wiata i wychowanie, w rozdziale 80195 0 kwoty 2 000,00 zl 

- zmiana dokonana na podstawie zlozonego wniosku Koordynatora projektu pn."Aktywny 

w szkole - kreatywny w zyciu". 

Do niniejszego zarz'!-dzenia dol'!-czono zal~cznik nr 1,2 i 2a. 

~/aw()mir ~'),ll'iu.f21a1t!Wski 
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Zalqcznik nr 2 
do Zarzqdzenia Nr 65/2019 
Wajla Gminy Nowe Miaslo 

z dnia 01 pazdziernika 2019r. 

Dochody zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zleconych 
odr~bnymi ustawami. 

Dziat Rozdziat Paragraf Trese Wartose 

010 Rolnlctwo llowiectwo 202788,34 

01095 Pozostala dzialalnos¢ 202768,34 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu pa,;stwa na rea l i zacj~ zada,; 
2010 bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zada,; zleconych 202768,34 

gmin ie (zwiijzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami 

750 Admlnlatracj. publiczn. 47746,00 

75011 Urzl)dy wojew6dzkie 47746,00 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu pa,;stwa na reatizacj~ zada,; 
2010 bieiqcych z zakresu administracJi rzijdowej oraz innych zada,; zleconych 47746,00 

gminie (zwiijzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami 

751 
urz,ay nlczllnycn organow Wleazy panslwowe., kontroli lochrony 

40 379,00 ...w.nrn 

75101 Urzl)dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej , kontroli i ochrony prawa 973,00 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan 
2010 biezijcych z zakres u administracji rzijdowej oraz innych zadari zleconych 973,00 

gminie (zwi,!zkom gmin, zwiijzkom powia towo-gminnym) ustawami 

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10148,00 

Dolacje celowe olrzymane z budietu pa nstwa na realizacj~ zada,; 
2010 biezijcych z zakresu administracji rzijdowej oraz innych zadan zleconych 10148,00 

gminie (zwiijzkom gmin, zwiijzkom powialowo-gminnym) ustawami 

Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw, wybory w6jt6w, 
75109 burmistrz6w i prezydent6w miast oraz referenda gminne, powiatowe i 200,00 

wojew6dzkie 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan 
2010 bieiqcych z zakresu administracji rzijdowej oraz innych zadari zleconych 200,00 

gminie (zwil\zkom gmin , zwiijzkom powialowo-gmlnnym) uslawami 

75113 Wybory do Partamentu Eurapejskiego 29058,00 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadari 
2010 biezijcych z zakresu administracji rzijdowej oraz innych zada,; zleconych 29058,00 

gminie (zwiijzkom gmin , zwiqzkom powialowo-gminnym) ustawami 

801 otwtetal wychoWlinie 28993,00 

80153 
Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostl)pu do podrl)cznik6w, 

28993,00 
material6w edukacyjnych lub materialOw Cwiczeniowych 

Dotacje celowe otrzymane z budietu pa,;stwa na realizacj~ zada,; 
201 0 bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconyeh 28993,00 

gminie (zwiijzkom gmin, zwiijzkom powialowo-gminnym) ustawami 

855 Rodzlna 5388297,00 

85501 Swiadczenie wychowawcze 3132000,00 

Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na zadania bieiijce z 
zakresu administracji rzijdowej zlecone 

2060 gm inom (zwiijzkom gmin , zwiijzkom powiatowo-gminnym). zwiijzane z 3132000,00 
realizacjij swiadczenia wychowawczego 
stanowiqcego pomoe paristwa w wychowywan iu dzieci 

85502 
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2073000,00 
spolecznego 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zada,; 
2010 bieiijcych z zakresu administracji rzijdowej oraz innych zada,; zlecon ych 2073000,00 

Igminie (zwiqzkom gmin, zwil\zkom powiatowo-gminnym) ustawami 

85503 Karta Du:l:ej Rodziny 820,00 

luotaCje celowe otrzymane z Dudzetu panslwa na reallzacJ~ zaoa n 
2010 biez'Icych z za kresu administracji rzijdowej oraz innych zada,; zleconych 820.00 

lominie omin_ zwiazkom _nminnum ",'" w"mi 

85504 Wspieranie rodziny 164477,00 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu pa,;stwa na realizacj~ zadan 
2010 bieiijcych z zakresu administracji rzijdowej oraz innych zada,; zleconych t64477,OO 

IQminie (zwi ~zkom gmin , zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami 
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplatane za osoby pobierajllce 
nield6re swiadczenia radzin"e, zgodnie z przepisami ustawy 0 

85513 swiadczeniach radzinnych oraz za osoby pobierajllce zasilki dla opiekun6w, 16000,00 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwielnia 2014 r. 0 ustaleniu i wyplacie 
zasilk6w dla opiekunow 
I UotaCje celowe olrzymane z budzetu pan stwa na reallzacJ~ zadan 

2010 bieiijcych z zakresu administracji rzijdowej oraz innych zadan zleconych 16 000,00 
'nmini" nmin 7Wi~7knm -nm innvm) "Iawami. 

Razem:1 5706183,34 1 
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Za/qcznik nr 2a 
do Zarzqdzenia Nr 65/2019 
Wojta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 01 pazdziernika 2019r. 

Wydatki zwi~zane z realizaej~ zadan z zakresu administraeji rz~dowej i inney 
zleeonyeh odrftbnymi ustawami. 

Dzial Rozdzial Paragraf Trese Wartose 

010 Roinietwo i lowleetwo 202768,34 
01095 Pozosta/a dzia/alnosc 202768,34 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 2000,00 
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 343,80 

4120 
Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy 
Fundusz Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych 49 ,00 

4210 Zakup materia/6w i wyposaienia 1 583,05 

4330 
Zakup uslug przez jednostki samorzC!du terytorialnego 
od innych jednostek samorzC!du terytorialnego 0,00 

4430 R6ine oplaty i skladki 198792,49 

750 AdmlnlatraeJa publlczna 47748,00: 
75011 Urz~dy wojew6dzkie 47746,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 43491,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4255,00 

751 
Urztdy naczelnyeh organ6w wfadzy panatwowej, 
kontrolll ochro~prawa oraz a..downletwa 40379,00 

75101 
Urz~dy naczelnych organ6w w/adzy par'lstwowej, kontroli 
i ochrony prawa 973,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 800,00 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 148,00 

4120 
Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy 
Fundusz Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych 25,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 10148,00 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 1000,00 

4120 
Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy 
Fundusz Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych 300,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000,00 

4210 Zakup material6w i wyposaienia 4100,00 

4300 Zakup uslug pozostalych 1 500,00 

4410 Podr6ie sluibowe krajowe 148,00 

4700 
Szkolenia pracownik6w nieb~dC!cych czlonkami korpusu 
sluiby cywilnej 

100,00 

75109 
Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w 
wOjew6dztw, wybory w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w 
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew6dzkie 

200.00 

4300 Zakup uslug pozostalych 200,00 

75113 Wybory do Par1amentu Europejskiego 29058,00 

3030 R6ine wydatki na rzecz os6b fizycznych 13950,00 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 900,00 

4120 
Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy 
Fundusz Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych 

100,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000,00 

4210 Zakup material6w i wyposaienia 6108,00 

4300 Zakup uslug pozoslalych 3000,00 

801 otwlata I wyehowanle 28993,00 

80153 
Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dost~pu do 
podr~cznik6w, materia/6w edukacyjnych lub material6w 
Cwiczeniowych 

28993,00 

4210 Zakup material6w i wyposaienia 289,93 

4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiqiek 28703,07 

855 Rodzlna 5386 297,~ 
85501 I$wiadczenie wychowawcze 3132000,00 

3110 Swiadczenia spoleczne 3 086370,00 
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Za/qunik nr 2a• 
do Zarzqdzenia Nr 65/2019 
Wojta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 01 pazdziernika 2019r. 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 32059,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2893,00 

4110 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 6600,00 

4120 
Sk/adki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy 
Fundusz Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych 951 ,00 

4210 Zakup materia/6w i wyposatenia 200,00 

4300 Zakup us/ug pozostalych 750 ,00 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz $wiadczen socjalnych 1 230 ,00 

4700 
Szkolenia pracownik6w nieb~d<jcych czlonkami korpusu 
sluiby cywilnej 947,00 

85502 
ISwiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo/ecznego 

2073000,00 

3110 Swiadczenia spo/eczne 1 925390,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 46963,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3777,00 

4110 Skladki na ubezpieczenia spo/eczne 94100,00 

4120 
Sk/adki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy 
Fundusz Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych 

1 400,00 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 1 230,00 

4700 
Szkolenia pracownik6w nieb~d'lcych cz/onkami korpusu 
s/utby cywilnej 

140,00 

85503 Karla Duiej Rodziny 820,00 

4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 760,00 

4300 Zakup uslug pozostalych 60 ,00 

85504 Wspieranie rodziny 164477,00 

3110 Swiadczenia spo/eczne 163284,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 272,00 

4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 50,00 

4120 
Sk/adki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy 
Fundusz Wsparcia Os6b Niepe/nosprawnych 

8,00 

4210 Zakup material6w i wyposazenia 148,00 

4300 Zakup us/ug pozostalych 715 ,00 

85513 

Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 
pobieraj<jce niekt6re swiadczenia rodzinne, zgodnie z 
przepisami ustawy 0 swiadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobieraj<jce zasilki dla opiekun6w, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 0 ustaleniu i 
wyplacie zasilk6w dla opiekun6w 

16000,00 

4130 Sk/adki na ubezpieczenie zdrowotne 16000,00 

Razem:1 5706183,341 
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