
Zarz~dzeoie Nr 8/2020 
W6jta Cminy Nowe Miasto 

z dnia 26 lot ego 2020 r. 

\\' sprawie zmiany Uchwaty budzetowej gminy Nowe Miasto oa 2020 rok 

Na podstawie artJO usC 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 a samo174dzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 roku, pOZ. 506), art. 247 ust.! , art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z paz. zmn.) W6jt Omioy Nowe 
Miasto zatZ'ldza, co nasl~puje: 

§ 1 

t. Wprowadza si~ zmiany \II ptanie dochod6w budzetu na 2020 rok zgodnie 

z zal~cznikiem nr I do niniejszego za.rzqdzenia: 

I) zwi~ksza si~ dochody bie4ce 0 kwol~ 160,00 zI. 


2. Plan wydatk6w budzetu gmin)' og61em wynosi 29 368 944,00 zl W Iym: 

I) dochody bie4ce 22 723 277,95 zl. 

2) dochody maj~lkowe 6 645 666,05 zl. 


§2 

1. Wprowadza siCf zmiany w planie \vydatk6w budi.elU na 2020 rok zgodnie 

z zaJCJczn.ik iero nr 2 do niniejszego za~dzenia : 


I) zwi,ksza si, wydalk i bie4ce 0 kwol~ 8 514,00 zl. 

2) znmiejsza si, wydatk i bie4ce 0 kwol~ 8 354,00 zl. 


2. Plan wydalk6w budi:elu gminy og61em wynos i 32 899 128,00 zl w Iym: 

I) wydalki bie4ce 21 596729,95 zl. 

2) wydatki maj~tkowe I I 302 398,05 zl. 


§3 

Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj't zadafl z zakresu administracji rZ'ldowej i innych 
zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zal,!cznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarzqdzenia. 

§4 

ZaIZ4dzenie wchodzi W Zycie z dniem podpisania i obowi42uje w roku budieto\\-),m 2020 
i podlega ogloszeniu. 

Si£nwmlir ' riusz Zalewslt 



UZASADNIENIE 

Do ZaI"U)dzenia Nr 812020 W6j ta Gminy Nowe Miasto z dnia 26 1utego 2020<. 

Zwirksza sir doclrody i wydatki bieiqce 0 kwolf 160,00 zl, w tym; 

1. 	 Dzial 855 - Rodzioa. w rozdziale 85503 0 kwoty 160,00 z{ - wprowadzenie kwoty 

dotacji zgodnie z plsmem WF-1.31 1 1.20.1.2020 z Mazowieckiego Urzydu 

Wojewodzkiego - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 9 z dnia 13 iutego 2020roku 

na realizacj y zadari. zwi'lzanych z przyznawaniem Karty Duzej Rodziny. 

DokQ"uje sir zwirkslenio i vmriejszenia wydalk6w bieiqce 0 kwolf 8354,00 zl, wtym: 

I. 	D'ioI80\- Oiwiata i wychowaoie, w rozdziale 80148 0 kwol, (+1-) 8 300,00 zl 

zmiana klasyfikacji budzetowej dokonana na podstav.rie wniosku Dyrektora Zesporu 

Szk61 w Nowym Midcie. 

2. 	 D, i.1855 - Rodzina, w rozdziale 85504 0 kwot~ (+1-) 54,00 zl- zmiana klasyfikacji 

budie towej na podstawie ztoi:onego wniosku Kie rownika GOPS w Nowy m Miescie. 

Do niniejszego zarUJdzenia dolQczono zattJcznik n.r 1, 2, 3 i 3a. 

W() j' 

SJU'H'unlir. riusz Zufewski 
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Zal~nk rv) 
do lanadzeoia fW 8/ 2020 
WOjta Gminy Nowe Miasto 

zdnia 26 lutego 202Of. 

Dochody zwi~za"e z realizacjq zadaJi z zakresu administracji rz~dowej innych 
zleconych odr~bDymi ustawami 

Dzlal Rozdzlal Paragraf Trest Wartosc 

710 

.,. 

III 

75011 

...... r;J' pubIIczM 
Urz~wotew6dzkie 

o .....aa 
-48366,00 

2010 

Dolaeje celowe (llrzymane z bl.ldi.elu panstwa Ila 
rearizacj~ zad,n bietqeych z zaklesu adminislraeji 
rz~owej Of&Z innyeh zadan z!econydl gminie (zwi<jZkom 
gmin. ~zkom powia,owo-gmmnym) vstawami 

.......1JCh00..... ......, .......all" 

46366.00 

III,DG 

962,0075101 

IIDnIraIII ocIw...............D_at o. 
UJZQdy naczelnyeh organOw wtadzy parlstwowej, konlrolll 
ochrony prewa 

2010 

Ootaeje celowe (lt rzymljlne z bvdtetu panstwa na 
realizacj~ zadarl biez~cych z zakresu admmistraeji 
rZEldowej oraz innych zadari zleconych gmioie (zwi<\zk(lm 
gm;Il , zw~zkom powlatowo-gminnym) ustawami 

962,00 

.... ,oo,oe 
85501 

2060 

$wiadcanie~ 
Ootacje celowe otrzymane z budZetu panstwa na zattania 
"'e~ z zakresu administracji rz~OONej zlecone 
gminom (ZWiCllkom gmin, zwi1\zI(om powiatowo-gmmnym), 
zwiClzane z realizaCj., ~wiaOc.zenia v.ychowawczego 
stanowi.,cego pomoC paristwa W wyehowywaniu dzieci 

4 320 OOO,()( 

4320000,00 

85502 
Swiadczenia rOdZinne, 6wiadcZenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz. Iktaclkl na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpl&cz&nia spolecz:nego 

204' 000,0( 

2010 

Ootacje celowe olrzymane z budzetu paristwa na 
realizacj~ zadar'i bie2:~cych z zakresu admin;stracji 
rzqdowej oraz IIlnych zadan zleconych gminie (zwi¢om 
grnin, zwiqzkom powialowo-gminnym) lIslawami 

2049000.00 

85503 Karla Outej Rodziny 160.00 

2010 

Ootac;e celowe otrzymane z budzetu pal'lstwa na 
realizacje zadan bie.t"cych z zakresu adminlstraqi 
rz<tdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwi~zkom 
gm;n, zwi<\zkom powlalowo-gminnyrn) ustawami 

160,00 

85504 Wspleranie rodzlny 158 000,00 

2010 

Dotaeje eel owe otrzyrnane z bOOzelu panstwa na 
realizacj~ zadari bie.t~cyeh z zakresu administracji 
rz~dowej Ofaz innyeh zadan zleconyeh IImillle (zwiqzkom 
gmin. ZWiClzkom powiatowo-gminnym) vstawami 

158 000,00 

85513 

Sldidlti na ubezpieczenie zdrowotoe opIacane za osoby 
~ niekt6re twiadcZenia l'OCIttIoe, zgodnie z 
przeplsaml ustawv 0 twladczenlach rocIlInnych oraz za 
()$oby pobieraj;tce zasill:i dla opiekun6w, zgodnie z 
pneplsami ustawy z dill ... kwietnla 2014 r. 0 ustaleniu i 
wyptacIe zaslk6w dla opiettun6w 

13000,00 

2010 

DoIacje ceklwe otrzymane z budzelu parisrwa na 
realizacj~ zadan biezqcyeh z zakresu administracji 
l1~dowej oraz innyeh zadari zleconych gminie (zwiq,tkom 
gmin. zwiqzkom powlatowo-gminnym) ustawami 

13000,00 

Razem:1 6589488,001 

BeSTia StlOfta 1 z 1 

Slawomir 'Jar/USl Zalewski 



• 	 L11~cznlk or 3a 
do Zarzi\dzenia Nr 8{2020 
Wojta Gminy Nowe Miasto 

l dnia 26 lutego 2020r. 

Wydatki zwi~zane z reaJizacj~ zadali z zakresu administracji rz~dowej i innych 

zleconych odr~bnyrni ustawarni. 


Dzlat 

711 

m 

III 

Razdzlal 

75011 

75101 

85501 

85502 

85503 .
85513 

Paragraf 

4010 

...0 
4110 

4120 

4010 

4110 

4120 

3110 

4010 

""0 
41 10 

41 20 

4300 

....0 

311 0 

4010 

4100 
4110 

41 20 

4210 

3110 

4210 

4300 

4130 

Trese 

r--..-
Urzfldy wo;ewodzkie 

Wynagfodzenia osobowe pracownik6w 

Oodalkowe wynagfodzenie roezne 

$ Ida<lkl na ubezpiec2enia spolec.zne 

Skladkl na Fundusz Pracy oraz Soli(fam~ciowy FurKJu$l 
Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych -_..............,.
ItOIIIraM I ocIwOAY."... _ .,dawRlc1wa 
U~ naczelnych org.nOw wladzy par'lstwowrej, !laotran i 
ochrony prawa 

Wynagrodzenia osobowe pracownil<.6w 

Skladki nil u~ieC2enia spoleczne 

Skladki na Fundusz Praey oraz Sc lida roo~ciowy Fundusz 

Wsparcia Os6b N~l"H)sprawnych

"'iIIIi. 
$wIad~ wychowawcze 
Swiadczenia sp~czne 

Wynagrodzenia osobowe pracownlkow 

OocIatkowe wynagroclzenie roczne 

Sll.ladki 08 ubezpieczenia spoleczoe 

Skladki na Fundusz Preey oraz So~damoSCiowy Fundusz 
Wsparcia OsOb Niepelnosprawnych 

Zakup uslug pozostalych 

Odpisy na zakladowy fundusz ~wiadczer\ socjalnych 

:S~czenia rodzlnne, twtadczenle z ftJnduszu 
alimentacyjnego orlZ .s.kladki na ubezpieczenia &mef)'talne 
i rentowe z ubezpieezenia spolecznego 

$wiadczenia spoleczne 

Wynagrodzenia osobowe JlracownikOw 

Wynagrodzenla agencyjno-prowfzyjne 

Skladki na ubezpl8czenia spoleczne 

Skladki na Fundus: Pracy oraz So~damo~ciowy Fundusz 
Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych 

Karta Du1ej Rodziny 

Zakup materialOw i wyposatenia 

Wspieranie rodziny 

$wiadczenia spoleczne 

Zakup material6w i wyposazenia 

Zakup uslug pozostalych 

Skladkl na ubezpleczen\e zdrowotne ~ne za OIoty 
pobief8i.11ce nlek16re ~wilKlczenia rodzinne, zgoctnie z 
przepisami ustawy 0 iwiadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby pobler.jlloe zasilki dla opIekunOw, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 201' r. 0 ustaleniu i 
wypIacie Z8$iI«Iw dla op.i@!.IJ!9w 
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 

Wartost ..48 366,00 

35467,00 

3400,00 

8 314,00 

1 185.00 

II2,DC 

962,00 

773.00 

165,00 

24 ,00 

1100'_ 
4320000,00 

4 268160,00 
38129,00 

2970,00 

7324,00 

980.00 

1 165,00 

1 272.00 

2049000,00 

1 857 530,00 

50894.00 

0,00 

139 640,00 

736,00 

160,00 

160,00 

1SS 000,00 

157 175.00 

150,00 

675,00 

13000,00 

13000,00 

Razem:1 6589 488,001 

BeSTis 	 Sirona 1 z 1 

w() r 

Sluwomir riw'z Zalewslci 


