
Ucbwala Nr 136/XV/2020 
Rady Gminy Nowe Miasfo 

7. doia 9 marca 2020r. 

w sprawic zmiany Ucbwaly budzetowej gminy Nowe Miasto na 2020 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 uSlawy z dnia 8 !flarca 1990 r. 0 sa morL'ldz ie gminnym 

(Dz. U. z 20 19 r. poz. 506 z p6i.n. zmianami) or3Z art . 2 11 , art . 2 12, art. 2 J 4 , art . 21 5. art. 2 17, art . 235, art. 

236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. J usta wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach pllbli cznych (Oz. U. z 

20 19 r, poz. 869 z pOin. zm ianami). Rada Gmin)' Nowe Miaslo uchwa la, 

co nasti\!puje: 


§ I 

J. Wprowadza s i~ un iany w plnoie dochod6w budzetu gminy na 2020 rok , zgodnic 

z za l~cznik iel1l or I do niniejszej IIchwa /y: 

J) zwiyksza siltl dochody budzetu groiny 0 kwol~ 464 643.60 z l. 

2) zmniejsza si~ doeDody budi.etu gminy 0 kwol~ 399 055,01 

2. Plan dochod6w budzetu gminy og61em wynosi 29434532,592.1 \V tym: 


I) dochody biei<!.ce w kwocie 22 882 227,95 z1

2) dochody maj:}lkowe w k\Vocie 6552304,64 zi. 


§ 2 

J. Wprowadza s i~ zmiany w planie "ydatk6w bud7.etu gminy na 2020 rok zgodnic z zal,!cznikiem nr 2 

do niniejszej tlchwa~y: 

I) zwi~ksza si~ wydatki budzetu gminy 0 kworer 1 974 159,64 z~ > 

2) zmn iej sza sit; wydat ki budZetu gmi"y 0 kwote; 1908571,05 zl. 

2. Plan wydatk6w budzetll gminy a go/em wynasi 32 964716,59 zl W Iym: 


I) wy datki bi ei4ce w kwocie 2 1 694265,28 21, 


2) wydalki maj'ltkowe w kwocie 11 270451 ,3 1 zl. 


§3 

Dochody i wydatk i zwi'lZane z realizacj'l zadan z zakresu adOlinislracji I"UJdawej i innych zleca nych 

odrcrb nymi ustawami, zgodni e z zalqcznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwaly. 

§4 

Dochody i wydalk i zwi~ane z realizacjiJ zadan realizowanych w drodze urn 6w lub parozumi en miydzy 

j ednostkami samorZ<ldu terytoria lnego zgodnie 2 zaliJcznikiern nr 4 do niniejszej uch waly. 

http:biei<!.ce


§S 


Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobj~le wielolelnill prognOZlJ finansow<I zgodnie z 

za 1llcznikiem nr 5 do niniej szej uchwaly. 

§6 

Wylwna nie Uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. 

§7 

Uchwa./a wchodzi w Zycie z dniem podjycia i obowiqzuje w roku budzetowym 2020 i podlega ogloszeniu. 



Uzasadnicnie 

do Ucbwaty Rady Gminy No\\'c Miasto Nr 136IXV12020 


z dnia 9 marca 2020 roku 


w sprawie zmiaoy Ucbwaly budzetowcj Gminy Nowe Miasto oa 2020 rok. 


Zwirksza sir dochody bieiqce hildie/II gminy no 2020 ruk 0 kwOl~ /58950,00 d, It'/)'m: 

I. 	 Dzial 010 - Roloictwo i lowiectwo, W rozdziale 01010 0 kwot~ 90000,00 zl - planowane 

wptywy podatku VAT od realizowanej inwestycji dotyczl}cej budow)' kanalizacji 

i oczyszcza lni sciekow na lerenie Gminy Nowe Miaslo. 

2. 	 Dlial 801 - O§wiafa i wychowanie, w rozdziale 80101 0 kwol~ 68 950,00 zl - planowaoe 

dochody z tytuhl wptyw6w na podstawie porozumier't dotycz<jcych wspolfi"ansowania 

kosztow wynagrodzenia Prezesa Oddzialu Powiatowego Zwil}Zku Nauczycie lstwa Po lsk iego 

W P10llSku. 

Zwifksza sif docl/Ody majqlkowe budicfll gmil1Y no 2020 rok °kH'olr 305 693,60 zl, \II tylll: 

I. 	 Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ocltrona srodowiska , w rozdziale 90005 0 kWOIt; 

305693,60 zl - Ul11ana klasyfikacji blldzetawej (wplywy ad mieszkancow na koszty 

kwalifikowalne). 

Zl1l1liejsza sif doc/wdy lIIojqlkowe hudtelu gmil1y na 2020 rok 0 kw()t~ 399 055,01 z/, li'lym: 

1. 	 Dzial 900 - Gospodarka komunaloa i ochronll ~rodowiska, w rozdzia/e 90005 a kWOly 

399055,01 zl - zmiana klnsyfi kacji budzetowej (wp~'wy ad mieszkalicow na kOSlty 

niekwaljfikowalne tj. VAT, pinnow-ann kwata zaliczki na 2020 rak oraz kwata refundacji 

za lala poprzednie). 

Zwirksza ~'i{! wydulki hieiqce budteJu gmil1Y no 2020 rok 0 kWOf~ 199479,33 zl, W Iym: 

t. 	 Dzial 600 - Transport i I,,"cznose, w rozdzialacn 60014 i 600160 kWOlty 20 000,00 z/ - srodki 

zosta nl! przeznaczone l1a zakup malerialow do rem onfow bieZ<Jcych drog gminnych i aplaty 

la umieszczenie llrz'ldzer't w pasie drogi powiatowej. 

2. 	 Dzial 750 - Administracja publiczna , w rozdzialach 75011 i 75095 0 kWOly 101 944,OOzl 

przesunj~cje kWOI z r02:dzialu 90017, ktore ZOSlanlj przeznaczone na wynagrodzenia, 

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019rok, skladk i na ubezpieczenie spaleczne, fundusz 

praey, odpis ZFSS pracownikom Zlll rudnio nych w rllmflch rob6t public:wych ; prao 

Intel'WcncYJnych w OZK w N0""'Yrt""I Mie<4cio. W rozd~iftlc 7S011 k.wolll 18,00 :d 

zwiykszenie srodk6w na zwrot kwory dotacji celowej na realizacje zada" z zakresu 

administracji r~dowej w zwi ljzku z dokonaniem rozliczellia przez MUW w Warszawie 

(pismo WSO-IIiJI 13.2.2020). 



3. 	 Dz.ial 757 - Obsluga dlugu publicznego, w rozdziale 75702 0 kWOl1f 75 535,33 zl 

zwi'fkszenie srodk6w finansowych z przeznaczeniem na splat)' odsetek od zaci<jgnilf()'ch 

kredy10w przez Gm iny Nowe M iaslo. 

4. 	 Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska. w rozd ziale 90002 0 kwot~ 

2000,00 'lf - srodki finansowe zoslan<j prze;waczone na druk broszur informacyj nych dla 

mi eszk mic6w gminy dOlyczqcych segregacji odpad6w komunalnych. 

Zm"iejsza ~'if wydalhi bieiqce budtelll gmillY nQ 2020 rok 0 Jovolf /01 944,00 z/, HI om1: 

I. 	 Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, w rozdziale 90017 0 kWOl1f 

101 944,00 zl - 7..m iana klasytikacji budietowej dokonana na wniosek Kierownika GZ K 

w Nowym Mie~ic ic - przesuniecie srodkow do rozdzialu 75095. 

Zwi~ksza Sit; wydalJd majqlhoK'e budiellf gm;ny na 2020 rok 0 /ovol'l l 774680,31 zl. IV Iym: 

1. 	 Dzial754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeeiwpoiarowa. 0 kwot~ JO 000.00 zl 

zwiykszen ie srodkow finansowych z przeznaczeniem na dofrnansowanie zakupu samochodu 

osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Plonsku dla potrzeb Postenmku r Olicj i 

VI Nowym M ieSc ie. 

2. 	 Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ocbronQ srodowiska. w rozdziatach 90005 i 90095 

a kWOly 1 764680,3 1 zl- zmiana klasyfikacji budtetowej na zadaniach pn: 

• 	 "Obnizenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakeSci powie1rza poprzez wymian~ 

umldzeiJ grzewezych w indywidualn ych gospodarstwach domowych na tc renie 

Gminy Nowe Miasto" oraz uzupeinienie kwoty na wykonanie tablie informacyjnych 

i promocji zadania - kwota I 752680,31 zl, w 2020roku , (WPF). 

• 	 "Modemizacja moniloringu w RYllku GI6wnym \II m. Nowe Mias\o" - kwota 

[2 000,00 zl, zadanie inwestycyjne jednoroczlle. 

Zm"iejsza s;~ wydatki majqtkowe budielu gllliny 110 20]0 rok 0 kwo/~ 1806 617,05 zl, w Iym: 

l. 	Dzial 900 - Cospodarka komunalna i ochrona hodowiska, w rozdziale 90095 

o kwol~ I 806627,05 zl - zmiana klasyfi kacj i budietowej na zadaniu pn: 

• 	 "Obnitenie poziomu niskiej emisji i poprawa jako";c i powietr?.a poprzez wym1antt 

urz<}dzen grzewczych w indywidualoych gospodarstwac h domowych na terenie 

Gmin)' Nowe Miaslo". Zmiana doryczyla kwo! wkladu w1asnego gminy. "'plat 

mieszkancow i promocji zadania. 

Do przedS1a wianej uchwa ly wprowad zono zat<}czniki nr 3 i 3a .,Dochody i wydlltki zwiqzane 

2 realizacjq zadan z zakres u adminislracji rZlldowej i innych l;leconych odrybnymi ustawami" , 

zal.,czn ik nr 4 "Dochody i wydatki zwi<JZane z rea liZ<1cj<) zadan realizowanycn w drodze um6w lub 

porozumien miydzy jednostkami samol"2~du lerytorislnego" i za~iJcznik nr 5 " W ydalki os z.adania 

inwestycyjne na 2020 rok lli cobjyle wielolctni'l prognoz'l finansow:(. 
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lal<ijat\lk. IV 3 
do UChw4ty budi:etowej 

11K 116/XVf2<J20 
Raoy Gmony Howe Mlir5to 

zdnIa 9 mara 202Or, 

Dochody zwi~zane:t realizacjil zadan z zakresu administracji ni!dowej i innch 
zleconycb odrlfbnymi ustawami 

D"" Rozdzial Par.lgraf Trdc WartoSc 

710 n.trKja pubIicIna .....JlC 
7501 1 Urz~~ 48 368,00 

OoIacje ce\oY.Ie otrzl"'MM l budzetu paOstwa na 

20'. fea'l z~ zaciall ~ z ta!lle$v adminiwiqi 48366,00
rzlfdowe7 OI'az ifWlYCl\ wall zleconych gm:n'e (~"nom 
\lmm, lWiqz\(om p<:l'Matowo,gminnyrTl) lISIawami 

'" "---.:::hnb'oIll octwonr ..,... ora: Ictwa 
112,00 

75101 
Urz~ neczelnych orgao6w wladzy p8I'Istwowei, kontloli 962,00
I octvooy prawa 

DoIaeje o;eIowo otrtymane z budtetv pal\S1W<i na 

20 tO 
fea~zac;.:. zadan bif:tqcycl'l Z ZSkfesV adMlru!.oqi "'.0<~oweJ OI'U iM yOl zadar'l zl ec.onych IImin;e (zwi&zkom 
llmol'l, lWI¥'<om j)OWIalOlAoO-gminnym) USlawaml 

III -.. 1140 '10,00 
85501 Swiaclezenie wyct'Iowawcze 4320000,00 

OOtaeje caowe ocnymane 1 bud.zet\.l panstwa na Z8dama 
OIez~e Z lab es.u admini$llaqi rz.owe, zJeoone 

2960 
gmitlom (ZWI~om IImln, Z"M¢om powiatowo 4320 000,00
gl'fllMym), J:WIqtane 1 realizaqll $wla<k:zenoa 

"""""""''''' slanowiotrego pomoe par'lstwa 'If wychowywiJl!Iu d.Z!ec:i 

rodzIooe, tMadczenie 1 fundvszu 
85502 .limentacvJfleoO otaz sIdadki ria vt>ezpieczenl. 2049000,00 

emeryIaInel teNOWez ~~ 

Oo4aqe ceIowe OIrzymarae 1 budtetu par'lsIWa na 

2010 
,ealiZilCJl:' .za<San bIe;t~ 1 zaklesu ac:imInoUflIC, 

2049000,00rz<ldoWej oraz onnyc/11Ild8r'1zleeon:;cn IIrnlnie (z~kom 
gillin, lWIillkom ~Iowo.gminnym) uSlawami 

85503 Katta OuzeJ Rodziny 160,00 

DoIaeje celOwe otrzymane 1 budzetv par'l slWa na 

20•• .oall ~ zadal'll);etqeych z zak.esu aoll'llnislraqi "0,0'rz!\dowej oraz ironych Z3dlln zlecooyCI'l gm,..,1e (~kom 
groin, ~ POW<3\OWQ-gminnym) lJSliIWam, 

,,50< WSj)ieranie rodzlny 158 000,00 

OoIAoc)e cClowe Olr:>yma rlt! z budze1u 1)1!Ir\.~ Nt ,... ..1oI1ZJtCj , tad .... bieUlCYCh z ukre5u IIdmlnt.v.ql 
158 000,00rzlIICIowei 0<ftZ Innycn ~..,..r\ ~e«on)'d't ........~ (zwI",II(Im 

gl'l"lon, lWi~om powI810w0-gml"raym) uslawarni 

Sktecnd ". vbezpleczenie ~ opI8C8l'11!1 Z. OIODY 
pobietailtee niekt6fe s...;adczeri. rodZIooe, 19odnIe I 

85513 
przepisarnl ustawy 0 Swladczeniach rodziMych 0f'aZ Z3 

13000.OC
0S0by pobIera~ mi!lti dIa opiek.l1IOw, ZOOOf)E! Z 

prtepis3mi USISWf z d,ja 4 ~eiria 20 14 t , 0 oslaleniu i 
wypIacie zasiIk6w dla opieluJI"IbN 

Dotacje ce!OWe OIrzymane z tltJdletu panstwa I\iI 

20'. .eallzaCjt laesan boelilC)'Ch t zakres" administra<:jo 
13 000,00

rz"dowej oral ","yah zadar'l z!ecooyeh gm/nle (twi"zkom 
gmin, ~om po'Niat~nnytnl uslawaml 

6589 488,001 

BeSTia Strona 1 z 1 



• lali,anik. IY 3<1 
dO Uchwaty budzetowej 

Nr I36!XV/2020 
Rady Gmll'1y Nowe Miasto 

1 dnia 9 marta 202Or. 

Wydatki zwillzane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych 
zleconych odrf;bnymi ustawami. 

Dzla/ Rozdzial Paragraf Tr9sC Wartosc ,,. ....._.... ........ 
75011 UrztdY wo1ew6dzJtie -48366,00 

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracownillOw 35 467,00."'. Doda1kowe wynagrooloeme rocUie 3400,00 

4110 Skladki na u'oezpieczenia spoleczne 8314,00 

41 20 
$kladki oa Fundus! Pracy Ola l SoIidamosCIOW')' Fundus.!: 

1 135,00Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych 

'" 
U""'~orpn6w""'pIi~ ......
konIroIIl ochrony PmnI ora: ~Ictwa 

75101 
U~ nacze\nych Of9an6w wtadzy paflstwowej, kontroli I 

962,00
ochrony prawa 

4010 Wynagrodzenia osot>owe pracownikOw 773.00 

04110 Skladkj na ubezpieczenia spoleczne 165,00 

4120 
Skladld na Fundusz Ptocy oraz Solidarno~ciowy Fundusz 

24,00 Wsparda Os6b Niepenospr8wnyCh 

III " I!WO 11O,OC 
85501 Swiadczenie wychowawcze 4320000,00 

31,0 Swiadczenia spofeczne 4268160,00 

40 10 Wynagrodzenia osObOwe pracownikOw 38129.00 .",. Dodatkowe v.ynlt9rodlen~ facme 2 970 ,00 

4110 Sklad\l.l na ubezpieczenia spoleczne 7324.00 

4120 
Sidadki na Fundusz Pracy ora~ Solidamo~ciowy Fundusz 

900,00Wsparcia 0s6b Niepetnosprawnydl 

4300 Zallup uslug pozos'a!ych , 165,00 ..... Odpijsy na lall/adoW'{ fundusz ~wiadczen socjalnycn 1 272 ,00 

!Swiadcnmia rodzinne, swiadczenie z ftnduuu 
855<>2 alimentacyjnego Of8Z sllladlli na ubezpieczenia 2049000,00 

emerylalne i renlowe z ubazpieczenia spotecznego 

3110 Swiadczenia spoleczne 1 857 530,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe prncownik.6w 50 894,00 

4100 Wyoagrodzeni;) agencyjno.prowilyjne 0.00 

4110 SlIladki na ubezpieClenia spo/eclne 139840.00 

4120 
Skladki na Fundusz Pracy orSl Sohdarnosciowy Fufldusz 

736.00Wsparcia Os6l> Niepelnosprawnych 

85503 Karta Oute; Rodziny 160,00 

4210 Zakup material6w i wyposalenia 160.00 

65504 Wspieranie rodziny 158 000,00 

3110 $wladczenia spoleczne 157175.00 

4210 Z(lIkup materill'6w i wyposazenia 150,00 

'300 Zakup uslug pozO$'atych 675, 

:Sk~~dki na ubezpteCzenlEt ~drowolne opIacane zs osoby 
pobief'al<lce niektOre swiadczenla rodzRle. Zgodnie l. 

85513 
przepisamj ustawy 0 i wiadczeniach rodzinnych ()(8Z za 

13 000,00 
osoby pobierajijce zasill:j dta opieltun6w. zgodnie z 
pnepII.ml Ultawy l. dni. 4 kw\etn111201A r. 0 u.ttolllniu I 

t ZUlikOw'CI" ' 
4130 $IIladkl na ubezpieczenie ldfowotne 13 000,00 

RaZRm:! 65894Ba,<@ 

BeSTia 



Za\qc:nik or 4 
dO Uchwely buot etoweJ 

IW 136JXVI2020 
Rady Gminy Nowe ~asto .. • 

%dn8 9 marca 202Or. 

Dochody Iwydatki %.wi<\une Z reallzacjil zad<lid reallzowanych w drodze um6w lub porozumieri miQdzy jednostkami samorz~du terytorialnego 

-_... , NazwII zedan~ - .......,- --
z 1IIgo: 

zar.. porozurnlen.. lub umowy -- .,.....-
01' 8010 1 2310 

W&p6Ifinansowan\e kos ztOw wynagrocl zerna 
Pr&esa Oddzia 'u Powial owego lNP w Ploriskv 

83 426,00 Porozum;en;e Nr 11<1020 I Gm"" 8a00u:_ POIommienle 
Nf 212020 z ""*"I Clerwo'll~ n4'.1 WlI~ Porol.u"""\e Nr 312020 I 

Gmn,NaNuewo F'CIf'OI..... ,... N, .12020 I Gm~~I .v 

p~ No' 512020 l GmitwI SochoeJr'I ---No- &12020 I Gm,"~ Z8"'s~1 F'OIoz.umi..... Nf e/2020 . 
Mias1,"", Ptoo\s~ ~Ie No" 9l2020 I Cmo",,~ .... 

80' 80 101 4 01 0 63 426,00 63426.00 

." 80 10 1 232<) 

WspOffinansowanie kO$zt6w wynagrodlenia 
Pre.te$a OddziakJ P owi810\l'legQ ZNP w P10nsku 

5 524.00 

~.. Nr 712020 Sl.IfC_ PlorItk 

801 SOl OI 4010 5 524 ,00 5524.00 0.00 

Og6Mm dotacje 

Og6fem dochody 68950,00 

Og~em wycUtIU 68 950,00 68 950,00 0,00 
- - -

n )1)' ,IC It 

l!:J~ 

,I (j(l { 



Zal~cznik or 5 
do Uchwaly budtetowcj 

Nr I36/XV12020 ~ . • 
Rady Gminy Nowc Miasto 

~ dni3 9 m3(ca 2020r. 

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobj'1te wieloletni" prognoz" finansow'! 

t.¥zno 
Lp. """' -. ....gqt _ zodanlo'nwMtycyJnogo k_ 

nnono-. rok 2020 -wtqnejat 

, , , • , • , • 
1 700 70005 6060 Zakup dzia!ki w m, Nowe Mi8Sto 40000,00 40000,00 40000,00 

Modernizacja monltoringu w Rynku 
2 900 90005 6050 

Gl6wnym w m. Nowe Miaslo 
12000,00 12000,00 12000,00 

Zakup wraz z monlaiem butli 
3 921 92109 6060 gazowej do Wiejskiego Osrodka 20000,00 20000,00 20000.00 

Kullury w Nowym MieScie 

Og6iem 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

PI8nowane wyddd .....-.1 
z mao trOdfIi ftMMOWIIn68 -"1Dc:yjna I,..lIzuJ4ca . 

ktedyty, - 6rodk1 program lub ! 
potyczkI, pozychody ...~ wymlenione koo«IynuMco 
fMlplery bezzwrotne z Innych • 8ft. 5 uet.1 wykonanlo- - pkt 2 I 3 u,t.p. prog,.mu 

• " " " " D. 
B. Urz~d Gminy 
C. Nowe Mi8Sto 

0 
B. Urz"d Gminy 
c. Nowe Miaslo 

D. A 
B. Urz",d Gminy 
c. NoweMiaslo 

0,00 x 

• Wybrai; odpoMednie oznaczenie trOdla finansowania: 
A. Dotage i srl:ldKi z budzel\J par'lslWa (np. od wojewody, MEN) 
6 . Srodki i dotaqe OI.rzymane od innych iSI oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych 
C . Inne ltOdfa 
O. Przychody zsodnie z paragrarem 950, 951 , 957 klasyfikacji budzelowej 

~\\ ODNIC'Z"C) 

<.J!Y .~ 
,\{. (rli,h-Ai 


