Zarz~dzenie

Nr 12/2020
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 26 marca 2020r.

W spraw;e:

przedslawienia

infonnacji

0

przebiegll

wykonania

o ksZlaftowaniu sifj wieloletniej prognozy flnansowej oraz informacp

btldielu.

in/ormac}i

przebiegu wykonania

0

planu jinansowego jednoslek za 2019r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 s ierpnia 2009 roku

0

finaosach pubJicznych

(Dz..U. z 2019 roku . poz.869.) - W6jl Gminy Nowc Miasto zarL;l'fdza, co

nast~puje:

§1
przeds tawic

Radzie

Gm iny

Nowe

Miasto

Regionalnej

Izbie

Obrachunk owej

w Warszawie:
I.

Informacjt;

przebiegu \vykonania budzel u G miny Nowe Miasto z.a 2019 rok stanowi,!:c,!:

0

zal,!:cznik Nr 1,2, 3,4 .
2. Informacjf(

0

ksztaltowaniu

S l~

Wielo le lniej Progno zy Finansowej G miny Nowe Miasto,

w tym 0 przebiegu realizacji przedsi ywz i~c , 0 ktorych mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 roku
3. lnfonnacjy

0

0

finansach publicznych , stanowi'}C<J za ll'Jcznik Nr 5 do zarZ4dzen ia .

przebiegu wyko nani a planu finansowego Gminnego Osrodka Kultu ry

i Biblioteki Gminnej za 2019 rok, stanowi'}c'} za l'!cznik Nr 6 do zaTUldzenia .
4. '-nfollllacja uzupelniajqca do sprawozdan ia rocznego z wykonania bud:t:etu w tym dochody z
tytutu oplaty za gospodarowanie odpadami komuna!nymi oraz wydatki poniesio ne na
funk cjonowani c syslemu gospodarowan ia odpadami komunalnymi , stanowiqca zall'Jcznik Nr

7 do zarz<}dzenia.

§2
Za rl4dzenie wc hodz i w :lycie z dniem podpi sania i pod lega og loszeniu.

W

1

Slmwmir uriUfZ Zalewski

1-1!¥znik or 1do Zan4dzenia NI 1212020
W6ju Gmlo y Nowe Milt5lo Z ([nia 26 mllfca 2()20,-

Informacja 0 wykonaniu budietu
Gminy Nowe Miasto za 2019 rok
Budiet Gminy Nowe Miasto na rok 2019 zoslai przyj<tty Uchwai~ Nr 17/11112018
Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 grudnia 2018 roku w wysokosci :
Dochody bud:ietu gminy
w tym:
- dochody bietqce
- dochody majqtkowe

23 760000,00 zl

Wydatki bud:ietu gminy

27 260 000,00 zl

19531281 ,00 zl
4228719,00 z l

w tym:

- wydatki biez.qce
- wydatki maj'ltkowe

18086 28 1.00 zl
9 17371 9,00 zl

Zmiany budzetu powodowane byly koniecznosc iq zmian zaplanowanych dochodow poprzez
wprowadzenie do budzelU kwot dotacji na za dania wlasne, zlecone, kwot subwencji oraz
zmian w budzec ie polegajqcych na przcniesien iu wyda tk6w. Zmiany Ie zostaly dokonane na
podstawie Uchwal Rady Gminy Nowe Miasto i ZarzC}dzen Wojta Gminy Nowe Miasto.
W wyniku wprowadzonycb zmian ostatecznie planowane wielkosci budzetu na dzien
31.12 .2019 r. uksztaltowaty si~ nas t ~ puj<tco:
Dochody budietu groiny
w tynt:

27747787,11 zl

- dochody bie±<}ce
- dochody maj ~ tkowe

2 1 922 625.11 z l
5 825 162,00 zl

Wydatki budtetu gminy
w tym:
- wydatki biei4ce
- wydatki maj 'l;tkowc

31631332,11.1
21474712,11 zl
10 156 620,00 zl

Dochody budzetowe wykonano w wysoko.sci 25350985,2 1 zl, co stanowi 91 ,36 %
zakladanego planu.
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DOc/lOdy hlldielowe
Realizacja wykonania dochod6w budtetu Gminy Nowe Mi asto
w poszczeg61n ych podzialkach klasy fik acji przedslawia si y nast/fpuj<lCo:

za

20 19

rok

Dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo
Zaplanowane dochody Lego dzialu w kwocie 5 582 996,96 zJ wykonan o w kwocie
3 997 251,73 zl - co stano wi 71,60% planu w tym:
RozdzialO/OlO

Infrqs(ruk/ura woa'ociqgowa i g witacvina wsi

Plan - 5 000 000,00 zt, wykonanie 3 271 116,96 zl, co sianowi 69,45% planu
•

IN

tym:

dochody rozdzia lu to zapJ ano wany ZWfo t dotacji z NFO S i OW na zdanie po.
" Budowa oczyszcza li Sciekow i kanalizacji saoilamej w Nov.rym Miescie" oraz
wpl ywy z Iytulu wplat mieszkaric6w w 20 19 roku u wzg l ~dnio ne na podslawie podpisanych
umow 0 wykonani e przylqcza kanalizacyjnego w ram ach prowad zonego przez Gmi n~ Nowe
Miasto projektu pn. "Budowa oczyszcza lni sclek6w i kanalizacj i sanitarnej w Nowym
Miescie".

RQzdzial Q/095 - Pozostala dzjqJp/.n.Qit.
Plan - 392 996,96 zL wyko nanie 392 996,96 zl , co stano wi 100,00% planu W tym:
•

dotacja celowa z budzetu paitstwa, z przcznacze niem na zwrot ez~sci podatku
akeyzowego zawartego w eenie oleju napydowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producenLow rolnych Ofaz pok rycie kOSZIQ W postypowania w sprawie
jego Z\\>Totu.

Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 168 153,00 , 1, wykonani e 112879,00 , I, co 51anowi 67,13 % planu.
Rozdz;al 70005 - GosoQdqrka grulJ/ami i nieruchomoSciami
Zrealizowane dochody pochodZ4 z tytulu:
•

o plaLza zal"Z<1d, uzytkowanie i uzy tkowa nic wieczyste ni erucho moSci - 532,38 zl,

•

dochody z najm u i dzierZawy - 110 287,72zl,

•

wpta \y z (Yiutu odp-Jatnego nabycia prawa wlasnosc i Ofaz prawa uzytkowania

•

wieczysLego nieruchomosci - I 64 0,00 zl,
odset ki od nieterminowych wplat - 41 8,90 z l.

,

Dzial 750 - Adminislracja publiczna
Plan - 269 714,00 zl, wykonanie 258 648 ,48 zl, co stano wi 87,17% planu.

Rozdziql 7501 I

Urze4v wOjew6dzkje

Plan w kwocie 5 t 510,00 zl wykonanie 5 1 392,00 zl, co slanowi 99,77%
W rozdzi ale tym rea li zacja dochod6w dotyczy dotacji oa zadania zlecone gminie zwi!}zane
z aktami sianu cywilnego oraz ewidencjq ludnosci i dokumentami toZsamosci .

RQzdziq/ 75023

Urzedv gmin (mias l i miasl na nrawach DowialUJ

Plan - 150 500,00 zl. wykonanie 120825,23 zl, co sta no wi 80,28% planu.
W rozdziale tym zrealizowano dochody

Z

Iytulu:

•

odsetki bankowe wykonano w kwoci e 625,23 zl,

•
•

wplywy z rOinych op lal W kwocie 200,00 zl,
dotacja celowa na realizacjjf zadania - granlu ,)a w intemecie" 120 000,00 zl.

&miziql 75 075- Promacia jednosfek samorzqdu l e.r ylorjalnega
Plan - 15 080,00 z l. wykonanie 15 080,00 zl, co stanowi 100% planu
•

w rozdziale tym plan owaoe s,! darowizny sponso row na rzecz organiz0:-va nej
corocznie imprezy plenerowej po. "Jarmark Nowomiejs ki".

80zdzjal 75095

Pazoslalo dzialalnoSt

Pl an - 79 624,00 zl, wykonanie 71 351,25 zl, co stanowi 89,61 % planu - refundacja cz~ sc i
kosztow zatrudn ienia os6b do prac interwencyjoych omz odsetki ad przetenninowaoych
na1etnosc i, wplywy z tytulu kosz{ow egzekucyjnych, kosztow upomnien , wptywy ze
sprzedazy skladnik6w maj" lkowyc h (zlo m).

Dzial 751 - Urz~dy naczelnych organow wladzy parislwowej, konlroli
i ochrony prawa oraz s~downictwa
Plan - 54329.00 zl, wykonani e 53 272 ,94 zl, co stanowi 98,06% planu.

Rozdziql 75101

Urzedv naczelnvch organ<iw wlamv oa~;StwQwej. kgnlroli i ochronv prowa

Plan - 973 ,00 zl, wykonanie 97 2,68 zl, co s1anowi 99,97% planu. Zrealizowane dochody to
dotacja celowa przekazana. z budzetu panstwa na prowadzeni e i ak lualizacj~ stalego rejestnJ
wyborc6w Gminy Nowe Miaslo.
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Rozdziql 75/08 - Wyborv do Seilt/II i Senalll

Plan - 24 098,00 zl , wykonanie 23 827,23 zl, co stanowi 98,88% planu. Zrealizowane
dochody to dOlacja celowa przeznaczona na zadania zlecone gminie w zakresie przygotowania i
przeprowadzenia wybor6w do Sejmu i Senalu .
Rozdzial 75109 - Wvb OCY do rad gil/in. rad DowiarOw i seimikdw wojewOdzrw wybory wdilOw
burmi'j/rzgw ; pcezl'deniOw miasl orm referendq gmi/lI1c. QQwja{owe j wqjew6dzkje

Plan - 200,00 z!, wykonanie 200,00 zl, co stanow i 100% pLanu. Zreali zowane dochody to
dotacj a celowa przeznaczona na doslarczenie depozytu z wybornw sa mof1..<!dO\\I}'ch w 20 18 roku do
Archiwum Panstwowego.

Rozdzjal - 751 /J WvbQrv dQ Pgrlamenlll Europeiskiego
Plan - 29058,00 zl, wykonanie 28273,03 zl, co stanowi 97,30% planu. Zrealizowane
dochody to dotacj a ce lowa przeznaczona na zadani a z1econe gminie w zakresie przygotowania i
przeprowadzenia wyborow do Parlamentu Eu ropejskiego pri.eprowadzonych w dniu 26 maja
20 19,

Dzial 754 i 755 - Wymiar sprawiedliwosci
Rozdzial- 75416 SImi gminna fmieiska)
Plan - 0,00 zl, wykonanie 550,00 zl.
Dochody w lym rozdziale

dotyc~

wplywu z tytulu mandatow.

Rozdz jal- 75515 Meode/alna porno, prawnq
Plan - 1 550,00 zt, wykonanie J 7 t 7,86 zl, co sta nowi 110,83% planu.
Dochody w tym rozdziale dOlYCZ<J wynajrnu sa li dla punk.tu nieodplatnej pomoey prawnej.

Dzial 756 - Dochody od osob prawnych od osob fizycznych i innych
jednostek nieposiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi4zane z
ich poborem
Plan - 5 620 857,00 zl, wykonanie - 5614668,19 zl, co stano wi 99,89% planu.
Rozdzial 7560/ - Wniywv Z PQdalku dochodowe go od osob fizycznvch

Plan -13 100,00 zt, wykonanie 14 784,62 zl. co slanowj 11 2,86% planu.
W rozdziale tym uje;to dochody Z Iytulu podalku od dzialalnosci gospodarczej osob
fi zycznych oplacanych w fonnie karty podatkowej wraz z odsetkami.
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B,gzdzial 75615 - Wolywy Z Doda/leu yo/nego. Doda/leu leSnego. nodatku od (lvnno,te i
c vwilnoprawnvch. DOdalWw i oDlal lokalnych od osoh prawnych i innvch iednoslek
organizacvinych

Plan - 720 720,00 zl, wykonanie -759 372,00 z l, co slanowi 105 ,36% planu.
W rozdziale tym
•
•
•
•
•
•

uj~to:

podatek od nieruchomosci - plan 670 000,00 zl wykonanie 709 089,00 zt, co slanowi
105,83% planu;
podatek roln y - plan - 500,00 zl, wyko nanie - 517,00 zl, co slanowi 103,40% planu;
podalek lesoy - plan - 47 000,00 z l, wykooa ni e - 47 2 14,00 zl, co 'lanowi 100,46%
planu;
podatek od srodk6w transporto vt'Ych - plan - 3 000,00 2t, wykonan ie 2 358,00 zl, co
stanowi 78,60% planu;
podatek od czynnosci cywilnoprawnych - plan - 20,00 zl, wykonanie - 19,00 21, co
stanowi 95,00% planu;
odselki od nieterminowych wptat - plan - 200.00 zt, wykonanie - 175.00
stanowi 87,50% pl anu .

zt, co

Rgzdzial 75616 - Wv!VWy z poda/Jeu ro/nego, qodGlku IeSnego, oodallw 04 soqdkQw
i darowizn. Dodqlku od czvnllQ,Yci cvwilnoQrawn vch oraz padmkow i apla1 {o/w!l1 ych ad os6b
fizycznvch

Pl an - 1 270 014,00 zl, wykonani e - I 196 512,83 z l, co ,la nowi 94,21 % planu.
W rozelziale rym uj i(to:

•

podatek od nieruchomosci - plan - 635 000,00 zl, wykonanie - 530 35,8 1 zl, co
stano wi 83,51 % planu;

•

podatek rolny - plan - 270 000,00 zt, wykonanie - 248 984,72 zl, co stanowi 92,22%
planu ;
podatek Idny - plan - 70 000,0 0 zl, wyko nan ie - 64986,84 zl, co stanowi 92,84%
plallu ;

•
•
•
•
•
•

podalek od srodkow transportowych - plan - 6 1 140,00 zl , wykonanie - 6 1063,79 zl ,
co stanowi 99,88% planu ~
podatek ad spadkow i darowizn - plan 4 000,00 z l, wykonanie - 33 85 l.OO zl, co
stanowi 846,28% planu;
wp tywy z apl aty targowej - plan - 40 000,00 zl, wy kanani e - 38 850,00 zt, co stano wi
97,13% planu;
podatek ad czy nnosci cywilnapra wnych - plan - 188000,00 zl, wykonanie 
2 16407,67 zl , co stanowi 11 5, 11 % planu ;
odsetki od nieterminowych wpla l - plan 1 874,00 zt, wykonani e - 2 063,00 zl. co
stano wi 110,09 % planu,
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RQzdzio{ 75618 - Wvll'WY z innych Dolal slanowiacvch cIochedv iednos(ek samorzqdu
terWQrialnego na DOdSlaw;e IIs/aw

Plan - ISO 000,00 zl, wykonanie - 146 053,07 z l, co stanowi 97,23% planu

Rozdzial ten obejmuje dochody z tytulu:
•

oplaty skarbowej - plan - 35 000,00 zl, vtykonanie - 33 380,00 zl, co stano wi 95,37%
planu;

•

wptywy Z oplal za wydan ie zezwol en na sprzeda1: alkoholu - pl an - 80000,00 zt,
wykonanie 80 695 ,03 zl, co stanowi 100,87% planu ;
wplywy z innych lokalnych o plal - plan 35 000,00 zl, wykonanie - 3 1 755,60 zl, co
stanowi 90,73% planu;

•

•

wplywy z pozostatych odsetek - plan 22 1,00zl, wyko nanie 222,44 zl, co slanowi
100,65% planu.

Rozdzjal 75621

Udzjaty gmin

W

Dodatkacb slanowiqcvch dochod budzelu eacisoyq

Plan - 3466802,00 zl. wykonanie 3 497 945,67 zl , co slanowi 100,90% plan u.
Rozdzial ten obej muje ud zialy w podatku dochodowym od osob fi zycznych przekazane przez
Ministerstwo Finans6w, plan - 3 44 8 802,00,00 zl, wyko nanie - 3 481 454,00 z l, co slanowi
100,95% planu oraz udzialy w podatku dochodov.rym od os6b prawnych rea li zowane przez
Urz~dy Skarbowe plan - 18000,00 zl, wykonanie - 16491,67 zl. co stano wi 91,62% planu.

Dzial 758 - ROtne rozliczenia
Plan - 7 400 6 43,00 zl, wykonanie - 7 400 643,00 zl. co stanowi 100% planu.

Ro kdzia l 7580 1 CZeSe oSwialowa subwenc ji og61ne i dl a iednosle k samorzadu lerytolli\inego
Plan 4 13 1 097,00 zl, wykonanie - 4 131 097,00 zl, co sta nowi 100% planu.
Rozdzial 758Q7 - Czd¢ wvr6wnawcza subwencii ogOlnej dla gmin

Plan - 3 249684 ,00 zl, wykonanie - 3 249 68 4,00 zl, co slanowi 100,00% planu.

&mJ;ja/ 75831 - ('zeie rownowgiqcq subwellcji o g6/nei dig gmin
Plan - 19 862,00 zl, wyko nanie 19 862,00 zl, co slanowi 100% planu.

Dzial801 - Oswiata i wychowanie
Plan - 603 560, 15 zl, v.rykonanie 557 763,57 zi, co stanowi 92,4 1% planu.

Rozdziq/ 8Q/Ql

Szkoly podslawowe

Pl an - 6333,00 zl, wykonanie - 4028 ,64 zl, co stanowi 63 ,61 % pianu.
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W rozdziale tym zostaly ujcrte dochody:
•

wplywy za wydanie duplikatow swiadectw - plan 200,00 zl , wykonanie 157,00 zl, co
stanowi 78,50% planu;

•

pozosta te odsetki - plan I 000,00 zl, wykonanic - 41 ,24 zl, co stanowi 4 , 12% plan u.

Rozdzial801Q4

Prze.ds.zJm4l

Plan - 319 867,00 zl, wykonanie - 28 6 44 6,39 zl, co stano wi 89,55 % planu.
Zreali zowane dochody to:
•

wptywy Z o plal za korzystanie l wychowa nia przedszkolnego - plan 25 000,00 zl,
wy konanie - 12247,40 zl, co Sla nowi 84,99% pla nu ;

•

wplywy

optat za wyzywienie - plan 130 000,00 zl, wykonanie - 106405,30 zl, co
stanowi 81,85% planu;

•

wplywy z r6tnych oplal - plan I 000,00 zl, wykonani e - 0,00 zl,

•

wplywy z us lug - plan 8 000 ,00 zl, wyko nanie - 5 920,00 z-I, co stanowi 74% planu,

•

pozostale odsetki - plan I 000,00 1.1, wykonanie 10,05 zl.

•

dotacje celowe o trzymane z gmtny na zadania biei4ce rea li zowane na podstawie
porozumi en (umow) mi ~zy jed noslkami samor71}d u lerylorialnego - plan 124867 ,00
zl, wykonanie 124 867,00 zl. co slanowi 100,00% planu;
dotacja celowa na podstaw ie porozumi en - plan 30000,00 zl, wykonanie 27 996,64 zi,
co stanowi 93,32% pl anu

•

Z

/J.QzJziaI8Q148 - SlolOwki szlwlne i vrzedszkolne

•

wptywy z ustug - plan 40000,00 zl. wykonanie - 308 17,50 zl, co stanowi 77 ,04%
planu.

Rozdzial 80 151 - Zaoewnienie uczniom orgwa do bew/margo dos/cou do oodreczni/ffiw.
materialOw e.dillmcyjnvch lub mq/eLialOw ¢wiczeniowych
•

dotacja celowa z bud zetu panstwa - plan 28 358,00 zl, wykonanie - 27 468 ,89 zt , co
stanowi 96,86% planu.

&izd.jqI 80195

Pozosla/a.!WglalmJi£

Plan 209 002, 15, wyko na nie 209 002, 15 co stano wi 100% panu.

•

dotacja w zwi'lZku z rea li zacj<1 proje ktu " Akl ywny w szkole - krealywny
plan 167 635 ,75zl, wykonanie 162502,15 co s lanow i 96% planu,

•

dotacja ze srodk6w fin ansowych Samorz,\d u Wojew6dztwa Mazowieckiego z
przeznaczeniem nn rea li zacjy zadania " Modemizacja pracowni informatycznej w
Zespo le Szk61 im . fnlegracji Europej sk iej w Nowym Midcie" plan 4 6500,00zl,
wykonanie 46500,001..1, co slanowi 100% planu.
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zyciu"

Dzial 852 - Pomoc spoleczna
Plan - 19 1 984,00 zl, wykonanie - 195 139,00 zl, co 51anowi 101 ,64% planu.
RQzdzjal85213 Skladki nq ubezpieczenie zdrowotne Do/acane 10 OSQby oob jerqiace nieklOre
iwiqdcze nja z pomoey spo/eczne;, n;ekt6re iwjadczenja rodzinne ora! 10 osobv IIczeslniczqce
w zaieciqch w cenlru ", inle gracii spo/eczoej

W rozdziale tym uj~to dotacj'Y ce lo w~ na zadania zlecone gminom w wysokosci 4 194,00 zl,
wykonanie 4 193,74 zl, co stano wi 99,99% planu.
Rozdzial 852 14 Zasilki okresowe cclowe i pomoe
emervtq/ne ,. renlowe

HI

na/wzc ora! skladki nq ubezDieczeniq

Rozd.zial ten obejmuje dotacjlf celow<l z budzetu panstwa na zadania wlasne groin - plan
3 000,00 zl, wykonanie 3 000,00 zl, co stanowi 100% planu.

Rozdziql85216

Z9!lilkj siale

Rozdzial ten to dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania wlasne, plan - 59 498 ,00 zl,
wykonanie 59 497 ,26 zl, co stano wi 100% planu.
Razdzjal852 J9 - OSrodki oomocv soolecznei
W rozdziale tym zosta la zrealizowana d0l8cja cclowa z budtelU panslwa w kwocie 79 980,00
zt. wykonanie 79 980,00 zl tj. 100% planu na pokrycie wydatk6w zwi<Jzanyc h
z funkcjonowaniem osrodka pomocy spolecznej oraz wplyw z pozostalych odsetek 81 ,95zt.

Rozdzial85228

Us/URi oeiekwlcze j specialistvczne usIng; oniek1ll1CZe

Plan - 11 032 ,00 zl, wykonanie 15930,70 zt, co stanowi 144,40% planu.
Rozdziallej obejmuje:
•

dotacj~

celow'} olrzymanCl z budzelu pailslwa oa realizacj~ zadan wlasn ych gmin
w wysokosci 11 032.00 zl, wykonanie 10100,40 zl ti. 91,56% planu - Pomoc Panstwa
w zakresie dozywiani a oraz dochody z wplywu uslug - wykonanie 5 830,30 z1.

Rozdzial 85230 - PoIIIOC patislwa

)II

zgkresiukliywiqnQ

Plan - 34 280,00 zl, v.rykonanie 32 455,35 zl. co stanow i 94 ,68% plaou.
Rozdziailej obej muje:
•

dOlacj~

celowCJ o trzyman<J z budzetu panstwa na
Pamoc Patlstwa w zakresie dozywiania.

Dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

8

realizacj~

zadail. wlasnych gm in.

Plan - 27 245,00 zI, wykonanie - 27 245,00 zt, co stanowi 100,00% planu.

RQzdzigl85415

Powoc malerialnaJija Hezniow

Dochody rozdziatu do dotacja celowa z budzetu pans twa na stype ndia socja lne dla uczniow
plan 26 800,00 zl , wykonanie 26 800,00 zl, co stanowi 100,00% wykonania planu, oraz
dotacja z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w calosci przez bud ie!
patis(wa plan 445,OOzl , wykonanie 44 5,00zl co slanowi 100% planu.

Dzial 855 - Rodzina
Plan - 6509248 ,00 zt, wykonanie - 6 445 266 ,30 zI, co stano wi 99,02% planu.

Rozeizia/8550/ - SWiadczenie wychowawge
Plan 4 073580,00 zl, wykonani e 4 073 579,18 zt co stanowi 100% planu. Do tacja celowa na
wyp~ aty swi adczenia wychowawczego stanowii.jcego pomoc paristwa w wychowaniu dzieci .

Swiadczenia rodzinne. Swiadczeoie z fundusz u aljrnentacy jnt;,&Q
oral skladki na ubezpieczenia emerytalne i reptowe z ubezniecze nja sootecznego

Rozdziaf

855 02

Plan - 2 233 094 ,00 zl, wykonanie 2 169 459,04 zl, 0 Siano wi 97,15% planu.
W rozdziale tym ujmuje si~ do tacje celowe o tny mane z btldtelu panslwa oa realiza cj~ zadan
biei4cych z zakresu administracji rZ<)dowej oraz innych zadan zleconych grninie (zwi<}Zkom gmin)
ustawami oraz dochody jednostek sa morL4du lerytorialnego zwi"zane z reali zacj<} zadan z zakresu
adminislfacji rllJdowej oraz innyeh z.adan zleconyc h ustawami.

Rozdzial 85503 - Karta duZej rodziny
W rozdziale tym ujmuje siy dochody na finan sowanie zadarl wyn ikaj<}cych z ustawy z. dnia 5 grudnia
20 14 r. 0 Karcie Du zej Rodziny.
Plan - 920,00 zl, wykonanie 828.)2 zl , co slanowi 90,03% planu .

Rozdzial85504

Wspieran ie rodzi ny

Plan - 184 16 1,00 zl, wykonani e - 184 161 ,00 zl, co stanowi 100% planu.
W rozdziale tyOl wykazane s" o trzymane dO[3cje celowe o lrzymane z budt eru paris{\....a oa realizacj ~
zadan bieZqcych z zakresu adrn inistracji rUldowej oraz innych 7..ada!1 z leconych grninie (zwi<}zkom
gmin) ustawami oraz dotacja na rea lizacjl( wtasnych zadan.

llludziql85 j JJ - Skfadki no ubezpjeczenje ZdrOWQlIle oplacqne za osobv oobieraiqce niekloLe.
.~ wiodczenja roc/zinne. zgodnie z orzepisami uSfmrv 0 SWiadczeniach rodzinn yeh OraL zq
Qsoby oQb jeraiqce zasilki dla opjekun6w. zgodnie z pa .c.pisamj liS faw y z dnia 4 kw jetnia
2014r. 0 /!.Va/eni/! i wvp/acje zasilkOw dla ooLekun6w
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Plan 17493,00 zl, wykonanie 17238,76 zl co stanow i 98,55% planu. Dotacje celowe otrzymane
z budzetu pansrwa na realizacjy zadan biei4cych z zakresu administracji fZ4d owej oraz innych zadan
zleconych gminie (2.wi~zkom gm in) uslawami.

Dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona s rodowiska
Plan - I 199744,00 z!, "Ykonanie 685 940, 14z1, co stano wi 57, 17% planu.
Rozdzial9QQQ] - CQsDodarka odpailami

Plan - 625810,00 zl, wykonanie 644188,70 zl, co stanowi 102,94% planu. W rozdziale tym
wykaza oe sq wp1ywy od mieszkaitcow za odbi6r odpad6w w tym kwota 43 244,29 s<l to
zaleglosci za 2018rok, kwota II 466,28z1 jest 10 nadplala za odbior odpadow. Na dzien
31.12.2019 za leg!osci wyniosly 114 779,67z1.
Rqzdz;al 90005

Ochrotla oowielrza atmQs(ery(;zoegQ

W rozdziale tym zaplanowano srodki z dotacji w zwiqzku z realizacjq inwestycji "O bnizenie
poziomu ni skiej emisji i poprawa jakosci po wietrza poprzez wymian~ urz'ldzen grzewczych w
indywidualnych gospodarstw3ch domowych na tereni e Omi oy Nowe Miasto" plan
110 OOO ,OOzl, wykonanie O. Gmina w I kwarta le 2020 roku wystqpi 0 zwrol srodkow.
Rozdzial 900/7 - ZakJady gnsDodarki komunalnei
W rozdziale tym zostaty zap lanowane dochody w wysokosc i 220,00 zl, wykona nie 0 . W III
kwartale 2019roku zostata ulworzo na jednoslka budzetowa "Gmirmy Zaklad Gospodarki
Komuna lnej w Nowym Miescie" - jednostka nie olrzymala zadnych wplywow.
Rozdzial 90019
WVfywy i wvdalki zwiazane z gromadzenjem SrodkQw z oelat i kgr za
korzyslanje ze srodowislca
Plan - 2 000,00 z l, wy konanie 2644,44 z l, co stano wi 132,22% planu. W rozdziale tym
zrealizowano dochody z tytulu optat i kar pobieranych z tytulu korzyslania ze srodowiska.
Rozdziai 90026

PozQs/ale dzialania zwiqzqne z eosDodar/w Qdvgdami

Plan - 1 786,00 zl, wykonanie I 142,00 zl, co slanowi 63,94% planu. W rozdziale tym
zrealizowano dochody dotycUlce wpty wu z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu
podatk6w i o pial.
Rozdzial 90095

Pozos/ala dziq/a/uQsc

Plan - 459928,00 zl, wykonanie 37 965 ,00 zl, co stano wi 8,25% planu.
W rozdziale zaplanowano dotacj~ :
•

WFOS i GW na zadani e pn. "Usuwanie i unieszkodliwi enie wyrob6w zawieraj::Jcych
azbeSI Z lerenu G miny Nowe Miaslo", plan 20 649,00 zl, wykonanic 9 741 ,00zl,
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•

dotacjcr na zada nie pn. ,. Ksztattowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowy
terenu przy ul. Gt6wny Rynek w Nowym Miekie", plan 411 039,00zl. wykonanie O.
w r kwartale 2020 roku Gmina wystqpi 0 zwrot poniesionych naklad6w.

•

dOlacj~ na

•

DOlacj~

zadanie "Czyste powielrze w plac6wkach oSwiatowych z terenu Gminy
Nowe Miaslo". plan 18 240,00zl, wykonanie 18224,00 zl.

na zadanie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Wesoly Krasnal",
plan 10000,00 zl, wykonanie 10 000,00 zl.

Dzial 926 - Kultura fizyczna
Plan - 90763,00 zl, wykonanie 0,00 zl.

Razdzial 92605 - ladonia w zalges;, ku/fury (lzycznei
W rozdziale zaplanowa no dotacjcr w wysokosci 90763,00 zl oa reali zacjc;: zadania pn. "
Budowa boiska sportowego w Nowym Miesc ie wraz z zagospodarowaniem terenu",
wykooanie O. W I kwartale Gmina wysl'lpi 0 zwrot pooiesion ych naklad6w w zwi¥ku z
dokonanymi platnosciami w styczniu 2020roku.

Szczeg6lo\VC! reali zacjer planu dochodow bie4cych i maj <)Lkowych przedstawia zah,cznik nr 2
do Zarz(Jdzenia.
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Wydalki budtelowe
Wydatki Gm in y Nowe Miasto w 2019 roku zostaly zrealizowane w kwocie
29002602.49 zl, co stanow i 91 ,69% planu, w 'ym :
Wydatki bieUJce - plan 21 474 712,11 zt, wykonanie 20 387 690, 18 zl, co stanowi 94,93%
planu.
Wydalki maj 4tkowe - plan 10 156 620,00 zt, wykonanie 8 614 912,31 zl, co stanowi 84%
planu.
Realizacja planu wydatk6w budi.etu Gminy Nowe Miasto w I pOtraezu 2019 roku

w poszczeg6 1nych podzialach klasyfikacji przedstawia

si~

w spos6b nastypuj<}cy:

Dzial 010 - Rolnictwo i leSnictwo
Plan - 9 368 115,96 zl, wykonanie - 8 493 249,53 zl, co Sl"nowi 90,66% planu.
W poszczeg61 nych rozdzialach wydatki wynosily:
Rozdziql 0 LOJO - InfrGS(rukfWa wodociqgowq i sanilac vina wsi

Plan - 8969 100,00 zl, wykonanie -8 094 234,20 zl co slano wi 90,25% planu.
W rozdziale tym wydatkowane Sq srodki na oplaty za uiytkowanie grunlow pokrytych
wodami. wydatki na zadania inwestycyjne pll. "B udowa oczyszczalni sciekow i kanalizacji
sanitamej w Nowym Miescie".

Rozdzial01030

lzbv rolnicze

Plan - 6 019,00 zt, wykonanie - 6 018,37 zl, co s tanowi 99,99% planu.
Wplata gm in na rzecl izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanyeh wplywow z podatku
roinego.

Rozdzial 01095 - PozoSlq/a dzia/alnoii:
Plan - 392 996,96 zl, wyko nanie - 392996,96 zl, co stanowi 100% ptanu.
Wyplaty z tytulu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w eenie oleju napli=dowego
u.zywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztow postli=powania w sprawie jego zwrolu
przez gmin'r.

Dzial 600 - Transport i I~cznosc
Plan - 565137,00 zl, wykonanie - 532 940,8 5 zt, co stano wi 94,3 0% planu.
W rozdziale Iym zrealizowane wydaLki dotycz<l m.in. remontow, modemizacji i biez<lcego
utrzymanie drog gmi nnyc h, apla!y za umleszczeme ur24dzen w paste drogowym. oraz
wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:
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•

.. Budowa przepustu na rzece Tatarka, lei.qcego w ciqgu drogi gminnej w m. Kubice"
- plan 200 070,00 zl, wykonanie - 200 061 ,71 zL

Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 35 000,00 z1, wykonanie - 25 125, 52 zl, co stanowi 71,79% planu.
Wydalk..i w tym dziale dOl yczq jednego rozdz ialu 70005 - Gospodarka gruntami
i ni erucho mosciami. S~ to wydalki bieZ4ce zwi(jzane z wydawao iem decyzj i 0 lo kalizacji
inwestycj i oraz warunkach zabudowy.

Dzial 710 - Dzialalnose uslugowa
Plan - 8 656,00 zl, wykonanie - 90,90 zL
Zaplanowano wydatki na wykonanie studium planu zagospodarowania przestrzennego,
po niesio no wydatki na zakup map .

Dzial 750 - Administracja publiczna
Plan - 3 67978 9,36 zl, wykonanie - 3491 030,76 zl, co slanowi 94,87% planu.
W poszczeg61nyc h rozdzialach wydatki wyniosly;
Rozmial 75011 - Urze dv WOiew6dzkje
Plan - 75 742,00 zl, wykonanie 68 538,03 z\, co slanowi 90,49% planu.
Wydatki w tym rozdziale obejrnuj<J wynagrodzeni e osobowe j skladki na ube zpieczenia
spoleczne pracownika zatrudnionego do obsl ugi zadan z leconyc h z za k.resu adminislracji
rZ(Jdowej.

Rozd?ia' 75022

Radv win (mias, i miqsl

nll prawach nowialu)

Plan - 52 100.00 zt, wykonanie - 5 1 793.03 z l, co slanowi 99,4 1% planu.
Wydatki w tym rozdziale obej muj<J m.in . wyplaty diel dla radnych, przewodnicZ<Jcego rady
o raz inne zak upy na pOl rzeby rad y.
RQzdzial 75Q2J

Urzedv gmin (miasl i miasl no yrawqch powiatu)

Plan - 271 8436,36 zl, wykonanie - 2 56235 1,96 zl, co stanowi 94,26% planu.
Wydatki w Iym rozdziale dOIYcZll:
•

•

wynagrodzeft osobowych i pochodnych od wynagrodzen pracownik6w urlydu ,
odpraw emerytalnych oraz wynagrodzenia dotycz~ce z rea li za cj~ grantu "Ja w
in temecie", skladek ZUS i Fundllszu Pracy.
dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 95 823,00 zl, wykonanie - 95 822,86 zl, co
stanowi 100,00% planu;
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•

v.rynagrod zen ia bezosobowc - plan 20 000,00 zl, wykonanie - 18 539,50 zt, co
stanowi 92,70%;

•

pozostale wydalki zwi<)zaJlc z funkcjonowaniem urzydu, w tym: zak up energii. wady,
serwisu, konserwacji i napr8w sprz<;tu e lektronicz.nego i drukarskiego , badan
okresov.rych pracownik6w, obsluga prawna urzydu, us lugi informatycznc, oplaty
i przesylki pocztowe, wyv.:6z nieczystosci plynnych, ubezpieczenie mienia, o platy za
uslugi telekomunikacyjne kom6rkowe i stacjo name, kOS ZlY de\egacji odbytych przez
pracownik6w oraz zakup opal u, papier ksero i do drukarek komputerowych oa
polrzeby urz<;du;

•

adpis na Z. F. S.S., plan - 36 189,00 zl, wykonanie - 36 189,00 zl, co slanowi 100%
planu;

•

wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - plan 25 000,00 zl, wykonanie 19092,74 zt,
co stanowi 76,37% planu,

•

wydatk i dotycZ<lce splaty zobowiqz.ani a zaliczanego do tytutu dluzt'lego ( leasi ng)

12838,80 zl
Rozdzial 75075 - PromQciq iednostek samorzqdlllerY{Qrjalnego
Plan - 119760,00 zt, wykonanie - 115 092 ,87 z l, co stanowi 96 ,10% planu.

W ramach pro mocj i Gminy Nowe Miasto s rodki wydatkowano na: zorganiwwanie imprezy
plenerowej po. "VIII larmark Nowomiejski - od przeszloSci do terazniejszoSci", o raz
wydatkowano srodki na zakup nagrod i pucharow za udzialy w konkursach.
Rozdzial 75095

PozQsrala dZialalnoH:

Plan - 713 75 1,00 z l, "'Ykonanie - 6932 54,87 z l. co stanowi 97,13% planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotycZ4 pracownik6w gos podarczych oraz
zatrudni onych w ramach rob6t publicznych i prac inteT'Nencyjnych.

Dzial 751 - Urz~dy naczelnych organ6w wladzy patistwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz s~downictwa
Plan - 54 329,00 zl, wykonanie - 53 272.94zl, co stanowi 98,06% planu.

Rozdzial 75101 - Urzedv nqczelnych or gqn6w wladzv om1slVvowej. konlro/i i Dehrun)! vrawa
Plan - 973.00 zt, wykonanie - 972,681.1, co slanowi 99,97% planu .

W rozdziale tym zrea lizowane wydalki dotycUJ zadan z leconych gminy 1.will13nyc h z. prowadzeniem
i aktualizacjq stalego rej cstru wyborc6w.
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Rozdzial 75Q18 ~ Wyborv do $rimu j Senatu
Plan - 24098,00 zl, wykonanie - 23827,23 zl, co stanowi 98.88% planu.
W rozdziale tym uealizowane wydatki dotycz.q
z przeprowadzeniem \vyboro w do Sej mu i Senatur

zadan

zleconych

gminy

zwi<j.Zanych

RQzdzia/ 75109 - Wvbqr y do rad gmin. [ad now;alOw i sejmikQw wojewQdzlw. wvbor~
w6it6w. bwmislrzOw i orezvdenl6w miasl oraz referenda gminne. oowialowe i wojew6d~
Plan - 200,00 zt, wykonanie - 200,00 zl, co stanowi 100% planu.
tym uealizowane wydatki dorycZij zada n z[econych gminy zwi'lzanych
z dostarcz.eniem depozytow z wybornw samorz<ldowych w 2018 roku do Archiwum Panstwowego.
W

rozdziale

ROldz;,,! 75JlJ - W"Porv dQ Parlamenlll Europeiskiego
Plan - 29 058,00 zl, wykonallie - 28 273,03 zt, co slanowl 97,30% planu.
W rozdziale tym zrcalizowane wydatki dotyc7.<l z.:'1dan zleconych gminy
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wybor6w do Parlamentu Europejskiego.

z:wiqzanych

Dzial 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
Plan - 2JJ 738,00 z l, wykonanie - 209 684,50 zl, co stanowi 89,7 1% planu.

W poszczegolnych rozdzialach wydatki wyniosty:
Rozdz jal75404

Komendy wQiew6dzkie PO!ic(j,

Plan - 10000,00 zl, wykonanie - 10 000,00 zL
S rodki przez naczone na dofinansowanie s lut b ponadnormalywnych oraz zakup paliwa dla
Policji.

Rozdzial 75412

Ocho fnicze strate DOiarne

Plan - 141 896,00 zl, wykonanie - 123 639, II zl. co slanowi 87,1 3% planu.
W rozd.ziale rym z realizowano wydatk i z wi<JZ3ne z utrzymaniem ochotniczych strai:y
poiamyc h m .in .: ekwiwalenl y wyplacone dla czlo nkow O S P bior<Jcych bezposredni udzial
w dzialaniach ratowniczych, wyna grodzenie bezosobowe dla kie ro wcow w OS P
za utrzymanie gotowosci bojowej , zakup paliwa, umundurowania koszarowego, materialow
do remontu, energ ii elektrycznej, gazu, oplaty za monitoring obickt6w remiz oraz szkolenia.

Rozdzia/75416

Slcai winnQ (mieiskal

Wydalkowana kwola zosiaia przeznacl.ona na wydatki zwi(Jzane z funkcjonowaniem straiy
gminnej, plan - 78 342.00 zl, wyko nanie - 74 508,29 zl, co s ta no wi 95 , ll % planu
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VI

tym :

•
•

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen oraz delegacje krajowe plan - 77 070 ,00
zl, wykonanie -73 236,29zl, co sta nowi 95% planu;
odpis na Z.F.S.S. plan - I 272,00 zt, wykonanie - 1272,00 zl, co sta nowi 100010.

Rozdzia; 75421

Zgrzqdzanie krvzvso we

Plan - 3500,00 z t, wykonanie - 1537, 10 zl, co s(anowi 43,92% planu . Wydatkowana kwota

zostala przeznaczona na opiacanie abonamentu centrum alannowego SMS Gminy Nowe
Miasto.

Dzial 757 - Obsluga dlugu publicznego
Razd;;«' 75702 Obsluga oaoier6w
len '(Qrialnega

warlo.~ciowvch

lqee/wO w i poiJ:czek jedlloslek sqmorzadu

Plan - 140 000,00 zl, wykonanie 1397 14,00 zt, co slanowi 99,80% planu.
Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotycZlJ zap laty odsetek od zaci<!:gnitrtych kredyt6w
i obligacji.

Dzial 758 - Rozne rozliczenia
Rozdzjal 75818 Rezerwy ogolne ice/owe
Plan - 54 331,00 21, wykonanie - 0,00 zl.

W 2019 roku nie v.ryslC}piiy z:jawiska kryzysowe, na kt6re bylaby polrzeba uruchamiania

srodkow przewaczonych na ZBrz..<Jdzani e kryz.ysowe.

Dzial 80 I - O,wiata i wychowanie
Plan 7 093 986,79 zl, wyko nanie - 6680317,09 zl, co stano wi 94, 17% planu,

W poszczegolnych rozdz:ialach wydatki wynosi ty:

Kozdzial8Q ! aI - Szkoly podstawowe
Plan - 2296693,00 zl, wykonanie - 2 102859,28 zl, co sLa nowi 9 1,56 % planu ,

Ponies iono wydatki na:
•

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeil,

•

wynagrodzenia bezosobowe, plan - 22 000.00 zl, wykonan ie - 19965.09 zl, co stanawi
90,75% planu ;

•

adpis na Z.f.5.S., plan - 110 750.00 zl, \rykanan ie - 110 750,00 zl, ca stanowi 100% planu;

•

wyp1atti dodatk6w wiejskich - plan 73 500,00 zl, wykonanie 69030,29 zl,
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•

zakup material6w i wyposazenia plan- 321 000,00 zt, wykonanie-272 0)2,26 zt w tym: o[ej
opatowy oraz zakup materiat6w biurowych i srodkow Clystosci,

•

zakup energij e[ektrycznej, gazu i wody - plan-4 7 000,00 zl; wykonanie- 39 270, 78

•

inne wydatki zwilp'..ane z funkcjonowanie m szko ty np.: zakup us lug remontowych ,

z~

intemetowych, ubezpiecz.enia budynku szko lnego, uslug telefonii komorkowej, usrug
telefonii stacjonarnej , uStug zd rowotnych, monitoring, szkolenia pracownikow, delegacje
stui.bowe pracownikow, prZegJqd instalacji i przewod6w kominowych, wyw6z nieczyslosci
statych i ptynnych.

RQzdzia/80104 - Przedszkola

Plan - I 466 960,00 zl, wykonanie J 375 850, 16 zl, co slanowi 93,79% planu w tyro:
•

v.rynagradzenia, odprawy emerytalne i ekwiwalent za niewykorzystany uriop
wypoczynkawy. dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne ad wynagrodzen,

•

odpis na Z.F.S.S., plan - 41 500,00 zl, wykonanie - 41 500,00 zl, co stanawi 100%
planu;

•

inne wydatki zw il'JZ3ne z runkcjonowan iem przedszkola, w tym : energia elektryczna,
remonty po mieszczen, srodki czyslosci, dOzOr lechniczny, remo nt y i konserwa cja
di:wigow, uslugi kominiarskie. wy w6z nieczystosc i statyc h i plynnych, pomiar
i sprawdzani e lnstalacji eiektrycznej, oplaty za rozmowy telefoniczne, Internet,
ubezpieczenie budynku araz oplaty za dzieci UCz/fszczaj<\ce do itUlych przedszkoli jst.

Rozdzjal801 10 - Gimnqzia
Plan 913 750,00 zl, wykonanie 913 750,00 zt, co stanowi 100 % planu w tym:
•

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen.

•

odpis na Z.F.S.S., plan - 21750,00 zl, wykonanie - 2 1 750,00 zl, co stanowi 100%
planu:

•

pozostale wydatki: w tym oa malerialy biurowe i wyposaienie sal lekcyjnych, srodki
czystosci , oraz dodatki wiejskie.

RQzdzial 801 13 - Dowozenie uczniO w do szk61

Plan - 274840,00 zl, wykonaoie - 245 228,38 zl. co stano wi 89,23% planu.
W rozdzial e tym realizowane Sq wydatki zwi<}Z8ne z dowo zem uC2ni6w do szkO! oraz zwroty
dla rodzic6 w za dow6z niepeinosprawnych dzieci do szk61.

RoMiG/ 801l0 - Licea OgO/nQksz/alcq,e
Plan - 1 150843,00 zl, wykonani e 1 094832,68 zl, co stanowi 95,13% planu w Iym:
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•

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen,

•

odpis na Z.F.S.S., plan - 28 000,00 zl, wykonani e - 28 000,00 zl, co stanowi 100%
planu;

•

pozostale wyd alkj : w tym: zak up mate rialow biurowych, srodkow czystosci, materialy
do remontu, mup energii eteklrycznej, wywoz nieczystosci i monitoring oraz dodatki
wi ejskie.

Rozdzial 80130 - Szkofy ZawQdowe
Plan - 291030,00 zl, wykonano - 29 1 030,00 zl , co slanowi 100 % planu, w tym :
•

wynagrodze ni a i pochodne od wynagrodzen,

•

adpis na Z.F.S.S., plan - 10 500,00 zl, wykonaoie - 10500,00 zl, co staoowi 100%
planu;

•

pozostale wydatki, w tym: dodatki wi ejskie, oplata za uslugi , zakup materialow
biurowych, srodkow czyslosci, wyw6z nieczysto sci i monitoring.

Rozdzjql80146 - Dokszlqlcqn je i dQskol1olenie nauczycieli
Plan - 7 540,00 zl, wykonano - 7 194,00 zt, co stallowi 95,41 % z przeznaczeniem na
dofinanso wania doksztalcania nauczycieli i szkoleni e dla rad pedagogiczoych szkol.
Rozdzjal80148 SIQ!6wki szlwlne i wzedszKo{ne
Plan - 98 030,00 zl , wykonan ie 84 469,40 zl, co stano wi 86, 17% planu w tym:
•

wynagrodzen ia i pochodne od wynagrodzen,

•

od pis na Z.F.S.S., plan - 1 230,00 zl, wykonanie - I 230,00 zl, co stano wi 100%
planu;

•

zakup srodk6w zywnosci plan - 40 000,00 zt, wy konanie - 30387, 17 zl, co stano wi
75.97% planu

Rozdzial 80 150 Realizacia zqdan wvmaggjacyeh s(Q.rowonia soeciqlnei organizclQ'j mwki
i metod owey diG dzieci i m{Qdziezv.
Plan - 328527,00 zl, wykonano - 322 528,32 zl, co stano wi 98,17% planu, w tym:
•

wynagrodzeni a i pochodne od wynagrodzerl ,

•

dodatki wiejskie, plan - 7 000,00 zt, wykonanie pla nu- 6 906,80 zl, co siano wi
98,67% planu ;

•

pozostale wydalki w tym: zakup L1stug i zakup materialow i oplaty za
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energi~.

Rozdzial 80 /53 - Zapewnienie uC2niom prawa dQ bezpla/negD doslfpu do lJOdrecznilcOw.
materia/Ow edukacy;nych lup mqlerj{J16w cwiczeniowych
Plan - 28358,00 zl, wykonano - 27 469,74 zl, co stanowi 96,87% planu.
Dotacja ce lowa zostala przeznaczona na zakup

podr~cznik6 w

dla uczni6w.

Rozdziql 80/95 - Pozos/a/a dzjqlalnoSc
Plan 237 415,79 z l, wykonanie 215 105,1 3 z1, co scanowi 90,60% planu.
W rozdziale tym wykazane 5'1 wydatki dotycz'lce rea li zacji proj ektu ,. Aktywny w szkole 
kreatywny w zyciu w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z nalei:ytymi sk~ adkami ZU S, zakup
malcrialow i wyposa.zeni a, zakup ksiqzek i pomocy dydaktyczoych dla dzieci i nauczycieli
bioT<JCych udzial w realizacji zadania.

Dzial 851 - Ochrona zdrowia
Pl an - 90 000,00 z l, wykonanie - 65 483 ,86 zl, co stanowi 72 ,76% plaou.
W poszczeg61nych rozdzia lac h wydatki wy niosly:

Rozdzja/85 !!!

SzriJ.gle og61ne

Plan - 10000,00 zt, wykonanie - 10 000,00 zl, co stanowi 100% pJanu .
Gm ina przeznaczyla srodki w ronnie dOlacji na zakup
Ploilsku.

Rozdzial 85153

s p rz~lu

medycznego dla szpitala w

Zwqlczanie narkomanii

Plan - 2 000,00 zl, wykonanie - 798 ,00 zl, co stanowi 79 ,80% plan u.

RQzdzial85154 - Przeciwdzialonie qlkoho/izmolVi
Plan - 78 000,00 zl. wykonanie - 54 685 ,86 zl, co slanowi 70, 11 % planu

W

Iym:

•

szkolenie w zakresie profilaktyki a lkoho lowej;

•

przedstawienia tea lra lne;

•
•

warszlatyed ukacyj ne;
zakup mate ria l6w promocyj nych z elementami profi lak tyk i i promocj i zdrowego stylu
zycla;

•

wyplacono diety i wynagrodzenia dla czlonk6w komi sj i.
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Dzial 852 - Pornoc spoleezRa
Plan - 630559,00 zl, wykonanie - 601 344,6 1 zl, co stanowi 95,37% planu.

RQZdzial 85205

ladonia w zqkresie orzec;wdzjalania przemocv IV rodzinie

Plan 747,00 zl, wykonani e 60,57 zl.
Rozdzial852 J3 Sklqdk j Ita ubezoieczenie zdrQwolne oo/acane za osoby pobieraiace nieJaOre
Swiqdczenia z vomQc }LgRolecznei. niek/dre swiadczenia rodzinne oral za a.-whv IIczestniczqce
w zqieciach w centrum jntegracii SQo/eeznei
Plan - 4 994,00 zt, wykonanie - 4 J 93,74 zl, co stanowi 83,98% planu - oplacone skladki na
ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajqce swiadczenia piel~gnacyjne.

Rozdzjql 85214
i [enlowe

Zasilki i pomoc

w

naturze orm skladki no ubezQieczenia emervla/ne

Rozdzial len obej muje dotacj~ celow<} z budzetu panstwa na zadania wlasne gmin - plan
43 000,00 zl. wykonanie 39 418 ,52 zl, co stanowi 9 1.67% planu.
Rozdz;a185216

Zasilki slqle

Rozdzial ten to dotacja celowa z budzetu paitstwa na zadania wtasne, plan - 68 354,00 zl,
wykonanie 59 497,26 zl, co stanowi 87,04% planu.
Rozdzia/85219 - OSrQdki p()moey sDolecznei
Plan 343 256,00 zl, wykonanie 341411,08 zt co stanowi 99,46% planu w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen, odpis na ZFSS, pozostate wydatki zwi<lzane z
funkcjonowaniem GOPS.
Rozdzial85228

US/ltg' oaiekwicze i soecialisJvczne uS/ltg; QQiekwlcze

Plan - 34 428 ,00 zl, wykonanie 30 7 15,36 zl. co stanowi 89,22% planu.
Rozdzial85230

Pornoc oarislwa w zakresie dozJ!!£iQl111

Plan - 50 280,00 zl, wykonanie 41 621,38 zl, co stano wi 82,78% planu.
Rozdzial tej obejrnuje dotacjy celow<}
wlasnych w zak resie dozywiania.

otrzyman~ Z

budietu panstwa na

realizacj~

zadan

Rozdzigl85295 pozos/ala dzjalalnosc:
Plan - 84 500,00 zl, wykonanie 84 426,70 zl, co stanowi 99,91% planu, - wydatki poniesiane
oa pobyt os6b w damu op ieki spolecznej.
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Dzial 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej
RQzdzial85324 - Pwl.q wowv Fundusz Rehabi{jradi QsDb Niepelllosprawnl1£h
Plan 25 000,00 zt, wykonanie - 16 273 ,OOzl, co stanowi 65 ,09% planu.

Dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 244 845,00 zl, wykonanie - 228 027,25 zL co stano wi 93, 13 % planu.
Rozdzial854QJ

SwietLice szko1ne

Plan - 189 600 ,00 zl, v,;ykonanie - 174 971 ,45 zl , co stanowi 92,28 % planu w tym:
•

wynagrodzenia i poc hod ne ad wynagrodzeri ,

•

dodatek wiejski, plan - 11 000,00 zl, wykonanie - )0787,43 zl, co slanowi 98,07%
planu;

•

odpis na Z.F.S.S., plan - 6 700,00 zl, wyko nanie - 6 700,00 zl, co stanowi 100 %
planu;

Rozdzial 85415 - Porno, mqteria/na diu uc:zni6w

0

charakfeG e socialnym

Plan - 34800.00 zl , wykonanie - 32 610,80 zl , co stano wi 93 ,71 % planu.
Swiadczenia w tym rozdziale maj<} oa celu wyrownanie sza n.s edukacyjnych wyc howank6w.
popraw~ dostypnosci kszta lceoia oa WYZszych poziomach edukacji dla dzieci i mlodziezy z
ubo zszych rodzin oraz umozliwienie upowszechniania wyksztalcenia sredniego. Ujrnuje sil( tu
wydatki dotycz<}ce m.in. wyplaty stypend i6w socjalnych.
801d1;0/854/6 - PnmQc materia/na dla ucznjQw Q charakterze 1110Ivwacvjnym

Plan - 20 000,00 zl, wykonanie -20 000,00 zl, co stanowi 100,00% planu.

Dzial 855 - Rodzina
Pl an 6 597 150.00 z l, wy konanie - 6 50S 8 13,75 zl. co slanowi 98,62 % planu.
RQzdzjal855Q/ - ,Swiadczcnie wvchowawcze

Plan 4 073 580,00 zL wykonanie - 407 3 578,60 zl , co stanowi 100% planu .
W 20 19

roku

rea lizowano

zadanie

zlccone
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gm inie

- swiadczeni e

v.'Ychowawcze.

Rozdz jal85502 - $wiadczenja rodzinne. swiadczenie z flmdu szu alimenlaCYine go
no ubezoieczenia emerVlaln~ i ren/owe z ubezpieczenia SDolecztlego

OUIZ

skladki

Plan - 2 195294,00 zl, wykona nie - 2 1750 18,65 zl, co slanowi 99,08% planu, wydatki
zwi<}Zane z realizacjC! swiadczeil rodzinnych, swiadczen z funduszu alimentacyjnego.

Rozdziaf 855()3 - Karla Ouzel' Rodziny
Plan - 920,00 zl, wykonanie - 828,32 zi, co stanowi 90,03% planu.

Rozdzial85504 -

W~nieranie

rodzinv

Plan - 232 363,00 zl, -..vykonanie - 210886,50 zl, co stanowi 90,76% planu. Zadania
asystenta rodziny.

Bozdz jal85508

Rodz jnv zas/epeze

Plan - 77 500,00 zl, wykonanie - 28262,92 zt. co stanowi 36,47% pl anu, wydatki zwi'lzane z
pobytem dzieci w pieczy zastitpczej.

Rozdz;al 85513 - SkJadkj na ubezejeqellia zdrowo/ne oo/aeane zq osoby pobierqiw
niektOre iw;adczeniq ro4zjnne. zgodnie z qrzeoisami us{{(wv 0 iwiadczeniach rodz;nnych ora~
zo osohy pobieratgce zasj!kj dlo ooiekun6w. zgodn;e z przeojsam; «S({{}!IV z dnju 4 kwjelniq
2QUr. 0 tlslqien ill i wl/glacie zasilkOw dlq ooiekunolf.
Plan - \7493 ,00 zl, wyko nanie - 17 238,76 zl, co stanowi 98,55% planu.

lnformacja

z realizacji zadan przez Gminny Osrodek Pom ocy Spolecznej w Nowym Miescie
za okres I - XII 2019 r.

Gminny Osrodek Pomoey Spolecznej w Nowyrn Midcie rea lizuje zadania pomocy
spolecznej z zakresu admini stracji rZ,!:dowej i zadana wlasne gminy. W ramach zadail z
zakresu adrninistracji rzlldowej (zleco nych gminie) GOPS Nowe Miasto zaj muje si~ reali zacjt}
swiadczen rodzinnych, swiadczen z funduszu alimentacyjnego i posl<rpowaniem wobec
dtuznik6w alimentacyjnych oraz oplaca skladki na ubezpieczenie zdrowo tne za ni ektore
oso by uprawnione do swiadczeri. opieku nczych. Ponadlo realizuje swiadczenie wychowawcze
w ramach program u Rodzina 500+ oraz swiadc zenie "Dobry start". Zadania Ie realizowane s<!
w oparciu 0 dotacje z budzetu Wojewody. Wszystkie zadania realizowane s<l W oparciu a plan
finansowy tutejszego Osrodka.
Rea lizacj ~

planu finansowego w okresie 1- X II 2019 roku przedstawia ponii:sza tabela.
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Wykonanie

W

okres ie l - XII 2019 r. w zl

Wyszczeg61nienie
wtym:
Budie1
Wojewody

Budiel
Wojewody

(zadania
zletonc)

(z.adania
wi.)

Gminy

X

X

60,57

X

4.193.74

0,00

39.418,52

X

3.000,00

36.418,52

5.368.52

X

3.000,00

2.368,52

34 .050,00

X

X

34.050.00

0,00

X

X

0,00

59.497.26

X

59.497,26

0,00

341.411,08

X

79.980,00

261.431,08

30.715,36

X

10.100,40

20.614,96

41.621,38

X

32.455,35

9. 166,03

84.426,70

X

X

84.426,70

X

X

Og61em

Budzct

RQzdzial85205
l adania w zakresie przeciwdzialania
przemocy rodz inie

60,57

R9:uJzia18521J
4. 193,74
Skladki n3 ubezpieczenie zdrowolne
Rozdzial85214
Zasilki i pomoc

II{

natu.rzc

wtym:

zasilk i okresowe
zasilki celowe

Rozdzial 85215
Dodalki mieszkaniowe
Rozdzial85216
Zasilki stale
Rozdzial85219
OSrodki pomocy spolecznej
Rozdzial85228
Us/ug i opiekuilcze i spec] . uSlugi opiek.
Rozdzial85230
Pomoc w za kresie dotywiania
Rozdzial 85295

PO:WSlala d zialalnoSt
Rozdzia l 85501

4.073.578,60

Swiadczenie wychowawcze
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4.073.578,60

RQzdzial85502
Sw iadczenia rodzinne, swiadczenia z
funduszu alimentacyj nego oraz skladki na
ubezpieczenie em. ·renlowe
Rozdzial85503

2.175.018,65

2.160.666,38

14.352,27
X

828,32

828,31

X

X

210.886,50

170.530,00

13.631,00

26.725,50

28.262,92

X

X

28.262,92

17.238,76

17.238,76

X

X

7.107.158,36

6.421.842,06

202.857,75

481.458,55

Kana DUZej Rodziny
Rozdzial85504
Wspieranie rodziny
Rozdzial85508
Rodziny

7.3St~pcze

Rozdzial 85513
Skladki na ubezpicczenie zdrowolne

RAZEM

W 2019 roku realizowano zadanie zlecone gmmie - swiadczenie wychowawcze
w ramach programu Rodzi na 500+. W ramach tego programu wyptacono 8079 swiadczeti.
wychowawczych dla dzieci w 513 rodzinach na ogoln'} kwotcy 4.019.81L,60 zI. Wydatki oa
realizacjc; ustawy 0 pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci wy niosly ogotem 53.767,00 zl.
W 2019 roku odzyskano nienaleznie pobrane swiadczenia wychowawcze w J()cznej kwoc ie
4.500,00 zl (plus ustawowe odset ki).
Na swiadczenia rodzi nne, swiad czenia z fundu szu alimentacyjnego Oraz koszty
zwi'lzane z ich realizacj., wydalkowano w 2019 roku kwot~ 2.175.018,65 zl, (w tym: srodki
z Budzetu Wojewody w kwocie 2.160.666,38 zl, srodki w/asne gminy IV kwocie 14.352.27 zl)
w szczeg6lnosci na:
- na "'Yptatcr zasitkow rodzinnych vvraz z dodatkami
- wyplatajednorazowyc h zapomog z tytulu urodzenia dziecka

803 .936,90 zl
39.000,00 zl

- na v"yp1atif swiadczen pielifgnacyjnych

486.469,00 zl

- na wyplat<r zasilkow piclt;:gnacyjoych

286.668.00 zl

- na

wyp lat~

swiadczenia rodzicielskiego

153. 113,10 zl

- na wyplalif specjalnych zasilk6w opiekUlkz.ych
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14 .040.00 zl

- na

wypla(~

zasilk6w dla o piekuna

1.600,00 zl

- jednorazowe swiadczenie z ustawy ,,za zyeiem)'
- na

wypla(~

4.000,00 zl

swiadezen z fundu szu alimentacyjnego

215.416,00
zl

- oplacono skladki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

95.731 ,38 zl

- na wynagrodzenia (i ich pochodne) dla pracownik6w
realizuj(Jcych swiadczenia rodzilU1c i fundus z alimentacyjny:
63.291,49 zl
- w tym ~irodki wlasne gminy

2.739.49 zl
- pozos tale wydalki bie'b)ce zwi<jzane z realizacj'l swiadczen
rodz innych (m.in. zakup materialow biuro wych,
oprogramowanie, szkolenia pracownikow) I,!:czni e,
11.752,78 zl
- w tym srodki wlasne gminy

11.612. 78z1

W ramach zadari z za kresu administracji rZ<}dowej oplacano skladki na ubezpieczenie
zdrowotne za niektore oso by pobieraj~c e sw iadczenie pielygnacyjne, specjalny zasilek
o pi ek uriczy lub zasilek dla opiekuna w t'}cznej kwocie 17.i38,76 zl (rozdzial 8551 3 § 2010).
W zakresie rea lizacji swiadczen rodzinnych oraz swiadczen z funduszu
aiimentacyjnego GOPS Nowe Miasto prowadzi postcrpowanie administracyjne w spra wie
swiadczen nienalein ie pObranych. W 2019 roku odzyskano nienaleinie pobrane swiadczenia
rodzinne w l'lcznej kwocie 5.498,00 zl (plus ustawowe odsetki) oraz nienaletn ie pobrane
swiadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.200,00 zl (plus ustawowe odsetki).
W ramach rea lizacj i ustawy 0 pomoey osobom uprawnionym do alimentow
prowadzone ~ post~powa nia wobec dluznikow alimentacyjnych: przeprowadzane s'l
wywiady alimentacyjne, przyjmowane ~ oswiadczenia maj~tkowe dluzoika alimentacyjnego,
kierowane s'l wnioski do starosty 0 aktywizacjey zawodowq, 0 zatrzymanie prawa jazdy oraz
wnioski do prokuratury 0 scigan.ie uporczywie uchylaj'lcych sitt dluznikow alimentacyjnych
od IOZenia na osoby uprawnione a laue prowadzona jesl egzekucja adm inistracyjna
na lei noSci od dluinikow alimentacyjnych. Pro wadz.one flOSlypOwania wobec dluinikow
alimentacyjnych maj(} przyczynic silf do wicykszej skutecznosci prowadzonej egzekucji
na leznosci. Wyegzekwowane od dlut nik6w alimentacyjnych kwoty przekazywane SC) na
dochody Budzetu Wojewody
(w kwocie r6wnej 60% plus ustawowe odsetki)
oraz 40% na dochody wlasne gminy. W 20 19 r. z tytuiu egzekucji oraz wplat od dluznik6w
uzyskano kwolcy 63.812,15 zl (w Iym: 41.834,75 zl- ustawowe odsetki), z czego:
- na doc hody Budi..etu P3Iislwa prz.ekazano
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k wo t~ .

55.02 1,23 zt,

- na dochody wlasne gm iny przekazano

kW0 1~

8.790,92 zl.

Mirna
podej mowania
wszelkich
mozli wyc h dzialan
wobec
dlut nik6w
alimentacyjnych, sciqga lnosc naleznosci z !ytulu wyplaconych swiadczen z funduszu
alimentacyjnego
w stosunku do wptaconych swiadczen w 2019 r.
wyn iosla tylko ok. 11 ,5%.

W 2019 roku reali zowano rOwniez swiadczenie " Dobry start", ktore przysluguje m.in.
rodzicom i opiekunom prawnyrn, rodzinom zasl/fpczym raz w roku \II zwi¥ku z
rozpocz/fc iem roku szkolnego na dziecko do 20 roku zyc ia.. bqdz do 24 roku t yela , je-zeli
Jegilymuje si/f orzeczeniem 0 niepelnosprawnosc i. Swiadczenie " Dobry start" na ogolo'}
kwot~ 165.000,00 zl W)'ptacono dla 551 dzieci z 387 rodzin z terenu gminy Nowe MiaslO. Na
obslugy reatizacji tego zadania przeznaczono kwo t~ 5.530,00 zl (rozd zial 85504).
W ramach reali zacji programu Karta Dui ej Rodziny wydano karty uprawniajqce do
roznych ulg dla 17 uprawnionych rodzin wielodzietnych (z co najmniej troj giem dzieci) oraz
dla nowych czlonkow rodziny - w 5 rodzinach, j ednq kart y dla dziecka kontynuujqcego nauk y
po ukonczeniu 18-go roku zycia i karty dla 106 rodzicow (w tym r6wniez malzon.kow
rodzica), klorzy mieli oa ul rzymaniu l'lcznie co naj mniej troje dzieci bez wzglf;du na aktualny
wiek dziec i.
Na obsluglf tego zadania wydalkowan o srodki w kwocie 828,32 :d (rozdzial 85503
§ 2010).
Na zada Dia zlecone gmmle 1 za kresu administracji rZlldowcj w 2019 r.
wydatkow a no dot acj~ z budzetu woj ewody w kwocie og6lem 6.422.842,06 zl.
Groina otnymuje r6wniei d otacje z. budzetu wojewody o a finansowanie zadan
wlasnycb. W 2019 roku dOlacj ~ celowJt Wojewody w kwocie 202.857,75 zl wykorzystano
na re a lizacj ~ n as '~puj~cy ch zadan wlasnych gminy:

realjzacja "Programu asystent rodziny i koordynator rodzionej
pieczy zas (~pczej oa 2019 rok"/ro zdzial855041

13.63 1,00 zl

wyplata zasitk6w stalych Irozdzial 852 161

59.497,26 zl

- oplala skladek na ubezpieczenie zdrowotne za niekt6re osoby
pobieraj~ce zasilek staly Irozdzial 852 13 § 20301
wyplar3 zasilk6w okresowych Irozdz ial 852 141

- na rea li zacj~ rZ4dowego programu "Posilck w szkole i w
domu" lrozdzial 85230 § 2030/.
- vvynagrodzen ia pracownikow i ich pochodne Irozdzial 852191
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4.193,74 zl
3.000,00
zl

32.455,35 zl
79.980,00 zl

W 2019 roku w GOPS Nowe Miasto zatrudniony by' asystenl rodziny i obejmowal
wsparciem 10 rodzin z problemami w wypelnianiu funkcji opiekunczo -wyehowawezyeh,
w tym 3 rod ziny zobowiqzane z05taly do wsp6tpracy z a5ystentem przez s'ld. W rodzinach
tych wsparciem objytych bylo 21 dzieci, w tym dwoj e dz ieci w wieku do lat trzech. Asystent
rodziny zatrudn iony byl w ramach realizowanego "Programu asystent rodziny i koordynator
rodz innej p ieczy zaslcrpczej na 20 19 rok" wSpOHinansowanego ze srodkow Wojewody w
kwocie 13.631,00 zl . Wydalki wlasne gminy zwi¥ane z zalrudnien iem asyslenta i
wspieraniem rodzin niewydo[nych wychowawczo rowne S<} kwocie 26.725,50 zl (rozdzia l
85504). Zadaniem asystenta rodziny jest wsp ieranie rodziny
w wypelnianiu funkeji
opiekunczo-wychowawczych i podnoszeniu kompetencji rodziciel skich w celu utrzymania
dzieci w srodowisk u rodzinnym b'ldz praca z rodzin'l biologicznq dziecka umieszczonego w
pieezy zastcrpczej, w celu umozli wienia PO\VTOtu dziecka do rodziny. Mimo wysil k6w sMb
socjalnych i innyeh inslytucj i (w Iym oswialowych , S<J.du i sl uzby zdrowia) oie zawsze motna
zapewnic dziecku bezpieezenstwo i waruoki do wlaseiwego rozwoju w rodzinie biologieznej .
W pieczy zas1ltpezej umieszczonyeh bylo 5 dzieci z tereDU naszej gminy, w tym: jedno
dziecko w rodzinie zastcrpezej spokrewnionej, 4-ro dzieci w rodzinach zastltpczyeh. Gmina
jest zobowi'lzana do ponoszenia czlt~kiowyeh koszt6w pobytu dzieei w pieczy zastltpezej. W
2019 roku wydatki zwi'128ne z pobytem dzieci w pieczy zastltPczej wyniosly 28.262,92 'll.

W 20 19 roku OOPS Nowe Miaslo obW porno",! spoleczn~ 99 rodzin (273 osoby
w tyeh rodzinac h). GOPS Nowe MiasLo wyplacil 109 zasilkow sulych dla 7 osOb samotnych
i 3 osob pozostaj'lcych w radzioie oa og6 ln<} kwotft 59.497,26 zl (w ealosei z dotacji
Wojewody). Zasilki stale wyplaeane Sq pdno letni m osobom ealkowieie niezdolnym do praey
z powodu niepetnosprawnosci b'ldz wieku, ktorych dochod jest nizszy od kryterium
dochodowego, okresJonego przepisami ustawy 0 pomoey spo leeznej. Za niekt6re osoby
uprawnione do zasil ku stalego oplacane s'1 skladki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2019 roku
oplaeono skladk i na ubezpieezenie zdrowolne za 7 osOb na kWOl1f 4.193,74 zl
Wyplacono 18 zasilk6w okJesowye h dla 6 osob w l'leznej kwocie 5.368,52 zl (w tym:
3.000,00 zl z dotacji Wojewody i 2.368.52 zl ze srodk6w wlasnych gminy). Zasilk i ok.resowe
wyp lacono gl6wnie d la os6b dtugotrwale chorych, bezrobotnyeh i nicpelnosprawnych.
Zasilki celowe wyplacono dla 55 rodzin w og6lnej kwocie 34.050,00 zl, w tym
wyplacono 16 specja ln yeh zasilk6w ee lowyeh dla IS rodzin. GI6wnym powodem
przyznawania zasilk6w ce lowych jest bezroboeie, niepelnosprawnosc, bezradnosc w
sprawach
opiekunezo-wyehowawezyeh
prowadzenia gospodarslwa domowego,
wielodzietnosc rodzin lub patologie, np. alkoholizm.
W 20 19 roku realizowany by! program rzqdowy "Posiiek w szkole i w domu".
W ramach tego programu zapewniono do:tywi anie dzieei i mlodziezy szko lnej w trakcie
Invania nauki oraz przyznano zasilki eelowe na zakup posilk6w. Dozywianiem objcrto ogo/em
9 1 dzieci z 48 rodzin (w tym 2 dzieei na wniosek d}'rektora szko ly, bez wydawania decyzji)
i wykorzystano na len eel kwolcr 40.183,00 zl oraz przyznano zas ilki na zakup posilkow dla
5 os6b na kwo(~ 1.438,00 zl. Na realizacj~ programu " Posilek w sz kole i w domu"
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wydatkowano ogo lem 41. 621,38 zl (w tym : 32.455,3 5 zl, tj . ok. 78% z dotacj i Wojewody
oraz 9.166,03 z l - srodki wlas ne gminy).
W 2019 r. GOPS Nowe Miasto podj <}' zadani e swiadczenia usJug opiekunczych
w rniej scu zamieszkania swiadczeniobiorcy . Uslugi opiekuncze swiadczone byty dla tnech
os6b w l<Jcznym v.rym iarze 1745 godzin. Na realizacjcy lego zadania wydatkowano ' 'lcznie
30.7 15,36 zl, z tego 20.6 14,96 zl - srodki wlasne gminy, 10.100,40 zl - dotacj a wojewody .

W domach pomocy spok cznej p rze bywaj ~ dwie osoby samotne. Obydwie le osoby
zostaly umieszczone w do mac h pomocy spolecznej W lrybie poslanowieni a S<)dowego, bez
wyraz.ania zgody. Osoby Ie z powodu stanu zd rowia b'ldz niepelnosprawnosc i wymagaj<}
calodobo wej pomocy ze strony os6b drugich i niemozliwe bylo zapewnienie im wlasciwej
opieki w miejscu zam ieszkania. Za ich pobyt w domach pomocy spolecznej gmina ponics la
odplatnosc r6wnq kwocie 84.426,70 zl.
Na wydatki biei4ce zwiqzane z fu nkcjonowan iem Osrodka oraz wynagrodzenia j ich
pochodne dla pracewn ikow wydatkowano og61em kwoI«;: 341.411,08 zl, z tego: 79.980,00 zl
z dO lacj i Wojewod y o raz 261.431 ,08 zl ze srodk6w wlasnych gminy.
Ze srodkow wlasnych gmioy poniesiono rowni ez wydatki na obsl ugy wyptaty
swiadczen z funduszu a liment3cyjnego i podej mowanie dzialan wobec dluzni k6w
a limentacyjnych w Iqcznej kwoc ie 14.352,27 zl.

Dzial900 - Gospodarka komuna lna i ochrona srodowiska
Plan - 2329668,00 zl, v.rykonanie - 1 495 290,62 z t, co stanowi 64 ,18% planu.
W poszczeg6 lnych rozdzialach wydatki wynosi ly:

Rozdziql 90D02

GosDQdarka odvadami

pt an - 625 082,00 zl, wyko nanie - 575332. 10 zl, co stanowi 92,04% ptanu .
Wydatki w tym rozdziale dOlycn, odbioru i wywozu odpad6w komunatnyc h od mieszkanoow
Gmioy Newe Miasto. W grud niu gmi na otrzy mala rak Lur~ w wysokosci 49749, 12 zl za
odbior odpadow komunalnych za kt6rq plalnosc nastqpi w styczniu 2020r.
Rozdziql 90003

Oczvszczanie !Vias! i wsj

Plan - I 9 18,00 zl, wykonanie - 1 704 ,28 zl, co stanowi 88,86% pl anu .
Wydatki w Iym rozdzia le dOIYcZ<l wywozu i utyli zacji padtej zwierzyny.

Rozdziq/ 90004

Utrnmwn ;e z;eJen j w mim'/ach j gminach

Ptan- 12 500.00 z l, wyko nanie - t 2 340,55 2.1, co stanowi 98,72% pLanu.
Wydatki w tym rozdzia te dotyczl'! zak upu kwiatow o raz
z ie teni na terenie Gmi ny Nowe Miasto
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uslug

zw i ~(l ych

z pielCfgnacj q

Roze/zi'aI900/3

Schroniska diG zwierza!

Plan - 51 600,00 zl, wykonanie - 38 948,67 zl, co Slanowi 75 ,48% planu .

Wydatki w tym rozdziale dotyCZ4 pokryc ia kosztow utrzymania Zwier2.CJI w schronisku
zakupu kanny dla zwierZ4t.

Rozdzjal 90Q l 5

Otw jetlenie «lie. vlac6w i drag

Plan - 595 000,00 zl, wykonanie - 51 5 853,33 zl, co stanowi 86,70% planu.
Wydalk i w tym rozdziale dotyC24 pokrycia kosztow zuzycia energii oswietlenia ulicznego ,
placow i drug w gminie oraz bieZ<}cej konserwacji oswietlen ia.

RQzdzia/9QQ/ 7

ZgkJadv gosnodarki komuaq!.tW.

Plan - 11 9800,00 zl. wyko na nie - 100 720,04 zl, co stano wi 84,07% planu.
Gminny Zaklad Kornuna lny w Nowym M iesc ie w 20 19 roku d ysponowal budtelem
w pierwotnej wysokosci 144000,00 zl, po zmia nach na dzieil 3 1 grudni a 20 19 rok u 
119 800,00 zl.
Wydatki wykonane zosta ty w kwocie 100 720,04 zl, co slanowi 84,07 %.
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PLan budtetu na realizacjy zadan dla GZK wynosil 119 800,00 zl og6Jem, wydatki
w 20 19 r. osi~gnyly kwoty J 00 720,04 zl, co stanowi 84,07 % rocznego planu wydalk6w.

w

dzialalnoSci
ramach
prowadzonej
Gminny
Zaklad
Komuna lny
w Nowym Miescie ponosi wydatk i zwi'lzane z zatrudnieniem pracownik6w GZK: piytnastu
robotnik6w
gospodarczych ,
kierownika
GZK
i gl6wnego ksiygowego, jak r6wniez z zakupem mebli i materiaMw biurowych oraz paliwa do
maszyn i ul7lJdzen wykorzystywa nych oa lereoi e gmin y. Zak lad ponosil rowniez op laty
zwii}Z3Jle z zakupem usrug, m.in .: badaniami technicznymi pojazdow, zakupem certy fikalu
kwalifikowanego, oplal za us lugi wulkanizacyjne oraz szkoLe nia dla pracownlk6w.
GZK ponosi r6wn iez wydatki zwi<)zane Z obligaloryjnymi odpisami na Zak tadowy
Fundusz Swiadczen Socjalnych.

Rozdzial 90Q19 - Wplvwy i wydolkj zwiqzone z gromqdzeniem SrodkQw

Z Oolql

i kar zo

korm/anie ze srodowiska
Plan - I 500,00 zl, wykonanie - 934 ,00 zl, co stanowi 62,27% planu.

RQzdziql 9Q026

fQ zoswle dzialania zwiqzane z gospodarlca odpadPmi

Plan - 2 300,00 zl, wykonanie - 0,00 zl.

&uizjgl 90095

fozoslglg dziqlqintili

Plan - 809 468 ,00 zl, wykonanie - 138952,65 zl, co stanowi 17, 17% planu.
Wydatki W lym rozdz ia le dorycZ4 pokrycia koszto w zwi,!zanych Z odlowieniem i transportem
bezdomnych psow do sc hroniska, serwis toalet prze nosoych, transport i unieszkodliwienie
wyrob6w azbestowych z terenu gminy.
W rozdziale tym zostaly poniesione wydatki na zadania inwestycyjne:
•

"Przebudowa budynku przy u1. Browarnej" - wydatkowano 30 718,45 zi,

•

"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Wesoly Krasnal" - wydatkowano 20 500,00 zl,

•

" Kszlaltowani e przestrzeni publicznej poprzez przebudowy terenu przy ul. Glowny Rynek w
Novvym Miescie"
wydatkowano 3813,00 zl, za montal: instalacji wodncj.
W grudniu 2019 roku wykonawca przedloiyl faktury oa kwot y 465344,78 zt, za kt6re
plalnosc nast~p i w styczniu 2020 omz gmina wyst'lpi 0 zwrot poniesionych w wysokosci
411 039,00 zl.
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Dzial921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan - 20 I 500,00 zl, wykonanie - 187 8 14 ,04 zl, co stanow; 93,2 1% planu
W poszczegolnych rozdzialach wydatki vryniosly:

Roufzial22/02

Domy j osrodki ku({ury..iwietUce klub¥

Plan - 146 500,00 zl, wykonan;e - 132 814,04 zl, co stanow; 90,66 % planu.
Plan i wydatki w tym rozdziale dotycz<} dotacji d la G minnego Osrodka Kultury w Nowym
Mi cscie - wykonano 95 000,00 zl oraz wydatk6w poniesionych oa pokrycie koszt6w zuzycia
energi i, Internetu, wyw6z nieczystosci, monitoringu obiektu Wiejskiego Osrodka Kultury w
wysokosc ; 37 8 14,04 zl.

Rozdzjal92116

Biblioleki

Plan - 5S 000,00 z l, wykona nie 55 000,00 zl, co slanowi 100% planu.
Plan w tym rozdziale dotyczy dOlacji dla Bib lio tek i Gm innej w Nowym Midcie.

Dzial926 - Kultura fizyczna i spo rt
Plan - 279527,00 zl. wykonanie - 277 129,27 zl, co stanowi 99,14% planu.

Rozdzial 92605

Zqdaniq

w

zakresje kultwv Dzyczne; j soaNu

Wydatki tego rozdzia~u dotyc z~ ro zpowszechniania kultury fizyc znej i sportu na terenie
Gminy Nowe Miasto, w tym na: dotacja (wydatkowano 85 000,00 zl) dla klubu sponowego"
SONA" oraz wynagrodzenie i sk ladki na ubczpieczenia spoleczne animato ra sportu
zatrudnionego na boisku "Orlik".

W rozdziale Lym zostaly poniesione wydatki na zadania inwestycyjne, " Budowa boiska

sporto wego w Nowym MieScie wraz z zagospodarowaniem terenu"
W 2019 roku
wydatkowa no k wo t ~ 14 5210,20 zl na wykonanie akt uali zacji kosztorysu inwestorsk iego, za
petnjenie nadzoru inweslorskiego oraz wykonanie modem izacj i boi ska. Zadanie zostalo
zakonczone, zwrot cz~ sci poniesionyc h wydalkow W wysokosci 90 763.00 zl (doLacja) nasl1}pi
w 2020 roku.

Na dzien 31.12.201 9 roku nie wyst~puj~

zobowi~zania

wymagalne.

ZobowillZania wedlug tytulow dluznych na dzicn 31.12.20 19r. wynoszll L 7 12 028,63 zl.
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Zalqcznik Nr 5
do ZafZ<ldzenia Nr 1212020
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 26 marca 2020 roku

INFORMACJA
o KSZTALTOWANIU SI~ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY NO WE MIASTO
ZA 2019 ROK

Zgodnie zan . 226 ustswy z dnia 27 sJerpnia 2009 roku 0 finansach publicznych Wieloletnia
. Prognoza Finansowa (WPF)j est obok bud:ietu nowym dokumentem planistycznym.

Wskainik planownnej hlcznej kwoty splaty zobowi<JzaJl , 0 kt6rej mowa wart. 243 ust.l ustawy
o dochodach po uwzg l ~d ni e niu zobowiq21l n zwi<Jzku wsp6hworzonego przez jednostky samo'L4du
terytorialnego i bez uwzglydnienia ustawowych wyl<Jczen prrypadaj'lcy na dany rok wynosi w 2019
roku 2,23% .

Wskaznik dochodow bie14cych powi~kszo ny c h 0 dochody ze sprzedaty majqtku oraz pomniejszonych
o wydatki bie7-<}ce, do dochodow budzctu ustal ony dla danego roku (wskainik jednoroczny) wynosi
1,69%.

Dopuszcza lny skladnik sp lary zobowiqzan w roku 2019 zobow iq zan okres1ony wart. 243 ustawy po
uwzg lydnien iu ustawowych wyl'lczen ob liczony w oparci u 0 plan 3 kwartalu roku poprzedzajqcego
pierwsry rok prognory (wskainik ustalony w oparciu 0 srednilJ arytmetycznq z ) poprzednich lat )
wynos i 5,92%.

Dopuszczalny skladnik splaty zobowi'lzan okres lony wart. 24) ustawy po uwzgl4(dnieniu ustawowych
wylqczen obliczony W oparciu 0 wykonanie roku poprzedzaj'lcego pierwszy To k prognozy (wskainik
uSlalony w oparciu 0 sredni q arytmetycznq z 3 poprzednic h lat ) wynasi 4,78 % w roku 20 19.

Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miaslo do roku 2030 spe lnia wskainik splaty zobowi<}7..a n
okrdlonych wart. 243 urp po uwzg l~dnie niu 2.Obowi'lza n zwi<)Zku wsp6 hworzonego przez jedno s l k~
samoruJdu terytorialnego oraz. po uwzgl4(dnie niu uSlawowych wyl'lp.en obliczonego W oparciu 0 plan
3 kwartat6w roku poprzedzaj'lcego rok budleloW)' o raz 0 wykonanie roku poprzedzaj'lcego ro k
bud:ietowy.

Dochody ogole m na 20 19 rok planowane byly w " wocie 23 760000,00 zl. W wyniku wprowadzonych
zmian dochody og61em na dz ien 3 1 grudnia 2019 ro ku wynosU) 27 747 787, I I zl.
Dochody

bid~ ce

Na rok. 2019 pla nowano dochody biei:<Jce w kwoc ie 1953 1 28 l ,00 zl, w oparc iu 0 infoOl)acje
z Mini slerslwa Finansow w za kresie kwot sUbwencji ogolnej. pisma Wojewody Mazowieckiego w
sprawie kwol dotacji celowych na zadania z zakresu adminis(racj i rZ(jdowej, urnowy podpisanc 2.
insryt ucj'l zarzttdzaj'lc'I w sprnwie srodk6w UE oral. planowan ych dochod6w do wypracowania przez
poszczeg61ne jednostki .
W wyniku dokonanyc h zm, an w oparciu 0 pi sma Wojewody Mazowiec kiego w sprawie dOlacji.
pismem MiniSlra Fi nans6w w sprawie os!alecznej kwoly subwencji oswiatawej, dochody bieiqce po
zmi aoach wynosZl:) 2 1 922625, I I 7.: 1.

Dochody majl.Jtkowe
Na rok 20t9 zaplanowano dochody maj(!tkowe w kwocie 4 228719,00 zl. W wyniku dokooanych
zmian W oparciu 0 podpisane umowy plan doc hod6w maj'ltkowych wyni6s1 5 825 162,00 zl,
wykonanie 3 622 253,36 zl.
•

DochOd w zwi(!zku z realizacj(! zadan ia pll. "Budowa oczyszcza lni sciek6w i kana lizacji
sanitamej w Nowym Miescie" w kwocie 5000000,00 zl. . dofioansowanie kosztow
realizacji projektu przez NFOS iGW, wykonanie 3 271 116,96 zl.

•

Doch6d w zwi(!zku z realizacjq zadania pll. "Budowa boiska sportowego w Nowym M iescie
wraz z zagos podarowaniem te renu" w plan 90 763,00 zl - dofi nansowan ie 1. Ul"'lIYdu
Marszalkowskiego, wykonanie 0,00.

•

DochOd w zwiljzku z realizacj(! zada nia pn. " KS:l1aftowan ie prustrun i publicwej poprzez
przebudowE( terenu prL)' ul. m6wny Rynek w Nowym M ieSc ie" w plan 4 11 0)9,001.1
- dofinansowanie ze srodk6w Sa mor14du Wojew6dzhva Mazowiec kiego, wyko nanie 0 ,00.

•

DochOd w zwi¥ku z rea lizacj(! zadania pn . "Zagospodarowanie przeslnen i publicznej Wesoty Krasnal" plan 10000,00 zl, - do fi nansowanie ze srodk6w wlasnych budtelu
WojewOd'l1wa Mazowieck iego, wykonanie 10000,00 zl.

•

Dochod w zwi(!z ku z zaplanowan<) sprzedai:<) s kladnik6w maj'ltkowych w plan I J 360,00 zl,
wykonanie 7 998,59 1.1.

W yd a lki

m aj ~ lkowe

Wydslki maj 4tkowe na 20 19 rok p lanowane byly w kwocie 9 1737 19,00 zl na zadaniajednoroczne i
przedsi~wli~c i a wielo lclnie. Plan wydalk6w maj llikowych po l m ianach \vynosi 10 156620,00 zl.
OSla ln ia zmiana Wie lo lelniej Prognozy Finansowej dokonana lOstala Uchwalll Nr 106fXfII2019 Rady
Gminy Nowe Miaslo zdnia 6 grudnia 2019r.
W Wie io iemiej ProgJlozie Finansowej zaplanowano deficyt budtetu w wysokosci 3 883 545,00 zl,
zostanie pokcyty przychodami pochodZ4cymi z kredytu w wysokoSci 3 500000,00 zt oraz wolnymi
srodkam i w wysokosci 383 545.00 zl.
Przychody budzeru zapl31lowano w "')'sokosci 4352 64 1,00 zl w tym kredyry w wysokosci
) 969 096,00 zl oraz wolne srodki w wysokosci )83 545,00 zl.
Rozchody bud t etu gminy 113 2019 rok zap lanowano w kwoc ie 469 096,00 1.1.
Wydatki na

obstug~

dlugu w kwocie 140000,00 zl zap lanowano na podstawie harmonogramu splat
kredytow, wyemi towanych pap ierow wartosc iowych oraz s platt; tytulu dtuinego, 0
kt6rym mowa wart . 72 USI I a ( leasing) w kwocie 16 745 ,00 zl.

zacillgni~tych

Info rmacja dOIYC14ca zmian wprowadzonych w 20 19 roku od noslqca siC; do stopnia rea lizacji
poszczeg6 1nych zadan obj~tyc h Wie loletnilJ PrognollJ Finansowq dotycZ<Jcych bie4cego roku
budZelowego przedslawia s i ~ nastc;pujqco:

"Aktywny w szkole - krca tywny w zyciu" - rea lizacja zadania w latach 2019 -2020, plan na
2019 rok wynos; 167635,75, wyda1kowano 146 189, 14 zl.

"ObniZeoie poziomu Diskiej emisji i poprawa jakosci powietna poprzez wyroian ~
urz~dzer'i

gr.lewczycb ,v indywidualnych gospodarstwach domowycb na terenie G miny
Nowe Miasto" - rea lizacja zadan ia w latach 20 18 -2020, plan na 2019 rok wynosi 11 0500,00
zl, w 2019 roku wydatkowan o 11 0 500,00 zl.
"Dow6z uczni6w do plac6wek oswiatowych na terenie gminy" - plan na 201 9 rok wynosi
267000 ,00 zl, wydatkowano 245 228 ,38 zl.
"Odbieranie i zagospod a rowaoie odpadow komunalnych z nieruchomosci polozonycb na
tereoie gminy" - zaplanowano kwottf w wysokosci 625 000,00 z l, wydatkowano 575 332, 10
zl.
" Lea sing samochodu osobowego - dowoz dzieci do szk61 i specjalistycznych osrodk6w
pedagogicznyc h" - realizacja zadania w latach 20 19 - 2024, w 2019 roku zaplanowano
k wo t~ 16745,00 zl , wydatkowano 12 838 ,37 zl.
" Budowa boiska sport owego w Nowym Mi dcie wraz z zagospodarowaniem terenu"
- realizacja zadania przewidziana na lata 2016 -2020. plan na 2019 rok 145.2 I 1,00 zl.
W 2019 roku wydatkowano kwotlf 14 5210,20 zt na wykonanie akrualizacji kosztorysu
inwestorskiego, za pelnienie nad zo ru inwestorsk iego oraz wykonanie modemizacji boi ska.
Zadanie zostato zakonczone, ZWTot cZf(sci poniesionyc h wydatk6w w wysokosci 90 763 ,00 zt
(dotacja) naslllpi w 2020 roku.
" Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacji "· realizacja zadania w latach 20 12-2020,
planowane wydatki w 2019 roku w wysokosci 8 820 000,00 zl, wykooanie 8 093 948 ,02 zl
na wykonanie prac ziemnych przy budowie kana lizacj i i oczyszcza lni , za pelnienie funkcji
inspektora nadzoru omz na pomoc w reali zacj i proj ektu .
"Ksztaltowanie przestrzeni publicznej poprzcz przebudowf terenu przy ul. GI6wny
Rynek w Nowym Miescie" - rea li zacja zada nia w latach 20 18-2020, w 20 19 roku
zaplanowano kwot'r 66 1 039,00 z l, wydatkowano 3 8 13,00 zl, za montai. iost211acji wodnej.
W grudniu 20 19 roku wy konawca przed loi.yl faktury na kwott; 465344,78 zl, za kt6re
platnosc nas4pi w styczni u 2020 oraz gm ina wys t~pi 0 zwrot poniesionych w wysokosci
411 039,00 z l.
.. Budowa pncpustu na rzece Tatarka, leillccgo w cillgu drogi gminnej w m. Kubice"
okres realizacji 2018 20 19, w 2019 roku zap lan owano srodki w wysokosci 200070,00 zl,
wydatkowano 200061,7 1 zl, za pdnienie funkcj i io spektora nadzoru oraz za budowt;
przepustu. Zadanie zostalo zakonczone .
.,Budowa wodocill gu w ul. Kr61ewskiej i Tatarskiej" - okres realizacji 2018 - 2019. plan
na 2019 rok wynos i 148500,00 zt, wydatkowano kwotc;: 148439,32 zl za budowct sleel
wodoci/:lsowej i za pelni enie nadzoru inwestorskiego, zadanie zos talo zrea li zowane .
.. Przebudowa d rogi gminnej W61ka SzcZ3winska - Modzele Bartlomieje". okres rea li zacji 20 19
2020 - plan na 2019 rok wynosi 0,00 zt.

"Przebudowa budynku przy uJ. Browarnej" - realizacja zadania w latach 2016-2020,
planowane wydatki w 20 19 roku w kwocie 30 800,00 zl, wykonanie 30 718,45 z1. Zakupiono
i zamontowano drzwi stalowe o raz drzwi wewn~trzne, zakupiono artykuly gJazurnicze, rynny,
wykladziny oraz dokonano zaptaty za petnienie funkcji kierownika budowy.
"Zagospodarowanie przestr-zeni publicznej w Gminie Nowe Miasto" - realizacja zadania
w ialach 2019 - 2020, plan na 20 19 rok wynosi 20500,00 zt, zakupiono i za mo ntowa no
ur£4dzenia na placu zabaw. Srodki wtasne 10500,00 zl i srodki z dotacj i 10000,00 zl z
budzetu WojewOdztwa Mazowieckiego w ramae h .. Mazowieckiego instrume ntu Mtyv.,izacj i
Solectw MAZOWSZE 2019.
" Termomoderoizacja pawilonu ha ndlowego w m. Nowe Miasto" - realizacja zadan ia w
lalach 2019-2020. W 20 19 roku nie zaplanowano srodk6w .
.,Budowa wodocillgu w m. Miszewo Bot - rea li zacja zadania w latach 2019-2021. W 20 19
ro ku nie zaplanowano srodk6w, w 2020 roku zaplanowano kwot~ w wysokosci 62 865,00 zL
" Monlai. k1imatyzacji w budynku Ur£~du Gminy w Nowym Mie.scie" - realizacja zadania
w ialach 2019-2021. W 20 19 roku nie zap lanowano srodk6w, w 2020 roku zaplanowano
kwotc; w wysokosci 50 OOO ,OOzl, w 2021 kwota 20 000,00,1.
"Termomodernizacja budynku Urz'tdu Gminy w Nowym Miescie" - realizacja zadania w
latach 2019-2021. W 2019 roku nie zaplanowano srodk6w, w 2020 roku zaplanowano kwot~
w wysokosci 150 OOO,OOzl, w 2021 kwota 100 OOO,OOzl.
.. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ur£~du Gminy w Nowym Mit!scie" 
realizacja zadania w latach 20\9-202 1. W 2019 roku Rie zaplanowano srodk6w, w 2020 roku
zaplanowano kwol/( w wysokosci 70 OOO,OOz l, W 202 1 kwola 20 ooo,aozl.

w6
S/{/womir.

riusz Zalewski

Zal~cznik nr 6
Do ZarZlldzenia Nr 1212020
W6jLa Cminy Nowe Miasla
Z dnia 26 marca 2020r.

INFORMACJA
z realizacji wydatk6w Gminnego Osrodka Kultury
i Biblioteki Gminnej w Nowym Miescie
za 2019 roku
Gminn)' Osrodek Kultury oraz Biblioteka Gminna w Nowym Miescie realizowary
swoje zadania w oparciu 0 plan finansowy na 2019 rok.
Plan przychodow na 2018 rok Gminnego Osrodka Kultury w Nowym MieScie oraz
Biblioteki Gminnej po dokonanycb zmianach prLedstawia silt nast~puj~co:

I.
2.

GMINNY OSRODEK
KULTURY
Stan srodk6w na poczqtek roku
2019
PRZYCHODY OCOtEM
wtym:
- dotacje z budzetu
dotacja
z
Urzcrdu
Marszalkowskiego
Wojew6dztwa Mazowieckiego
- wplywy z uslug

BIBLlOTEKA GMINNA
I.

PRZYCHODY OCOtO.4
wlym:
- dotacje z budzetu
- dotacje z Bibliotcki
Narodowej

8364,78

8364,78

%
WYKONANIA
100

126245,12

126245,12

100

95000,00

95000,00

100

29950,50

29950,50

100

I 294,62

I 294,62

100

PLAN

WYKONANIE

%
WYKONANIA

PLAN

WYKONANIE

63000,00

63 000,00

55 000,00

55 000,00

100

8000,00

8000,00

100

100

Wydatki Gminnego Osrodka Kultury w Nowym MieScie
za 2019 roku wyniosly 134264,93 z/,
W sklad wydalk6w Gminnego Osrodka Kultury w Nowym MieScie za 2019 roku wchodz&
mi~dzy innymi koszty na wynagrodzenia osobowe w wysokosci 61960,99 zl

Pochodne od wynagrodzell tj. skladki na ubezpi eczen ie spo1eczne ZU S to kwola 10470,45 zt
oraz sk ladki na Fundusz Pracy w wysokoki 1 492,77 zl.
Przekazano srod ki na rachunck Zak ladowego Funduszu Swiadczeit Spolecznych w wysokosci
1 286,00 .1.

W zwi¥ku z organizowanymi przez Gm inny Osrodek Kultury imprezami kulturalnymi
m.in . w ramach rerii , wa kacji Z okazj i Dni a Kob iel, Konce rt wiosenny, Koncert jesienny,
Niedzie lne muzykowanie, polskie granie i spiewanie ...• Jannark Nowomiejsk i, Obchody
Swii(ta Niepodlegl oSci. poniesiono wydatki na kwott;: 33 126,17 zl.
Zakup artyk ul6w biurowyc h i inn.ych artyk ul6w to wydatek w kwoc ie 998,42 zl.
Na zakup materialow gospodarczyc h i wyposai.enia (w tym rowniet sekcji muzycznej)
W)'d atkowano kwott;: 6 566,72 zl.
Na o platy za uslugi telekomunikacyjne, uslugi intemetQwe Gminny Os rodek Kultllry
w Nowym Midcie wydalkowal kWOlt;: 786,85 zl.
Oplata za ubezpieczenie mienia znajduj qcego sity na stanie jednostki i podatek od
nieruchomosci za 20 19 roku wyniosta 619,00 zl, oraz inne uSlugi to wydatek 16 153,53 zl w
tym 13 320,00 zl to wydatek na nauki( gry na gitarze i nau kt;: spiewu dzieci.
Zakup uslug zdrowotnyeh; badania kontrolne praeownika . 160,00 zl
Pozosta le W)'datki w kwocie 644,03 zl to koszty lwillzane z zakupem srodk6w czystosci a raz
wody bie4cej . niezbcyd nyeh do prawidlowego funkcjonowania plaeowki .

Zobowiqzania lIiewynUlgailu Gmimlego Osrodka Kultllry 110 dziel; 3/./1.2019 r. wy"oszq

00,1. I.
No dziel; 31.12.20/9 roku Ilie ""ysl{!pujq zobowiqzullia wymagaille oral "aleZl/osci.

Wydatki Biblioteki Gmillnej IV NOIVym MieScie za 2019 r.
wyniosly 63 000,00 zl.
Jedn<l z wazniejszych pozycj i w wydalkac h Biblio leki Gm innej stanowi zak up 2,bior6w
biblioteeznych. Na ten eel w 2019 roku wydatkowano kwotif w wysokosei 16 000,00 zl.
Za kupiono brakuj,!:ee !ektllry szkolne oraz nowosei \"ydawnieze wzbogacaj'lce ksicrgozbi6r
biblio tekl .
Na wynagrodzenia osobowe wydatkowa no kwotif w wysokosc i 32900.00 zl.
l'ochodne od wynagrodzeJl tj. skladki ['Ia lIbezpieczenia spoleezne ZUS to kwota 6 303,00 zl.
0(& skladki na Fu ndusz Pracy stano\vi<l k wot~ 148,00 zl.

Odpis na Za klado wy Fundusz Swiadczen Socja lnych - I 520,00 zl.
Szkolenia BHP pracownikow - 60.00 zl

Na zakup artykul6w biurowych i innych artyku16w pon iesiono wydalki w wysokosci
zl.
Na zakup matenalow gospodarczych i wyposazenia wydatkowano

kwot~

987,00

994,00 zl.

Wyd atki zwi¥3ne z zorganizowanymi konkursami i imprezami kulturalnymi wynosUl 975,40
zl.
Na oplaty
780,00 zl.

z.a uslugi Ielekomunikacyj ne, uslugi inteme{owe wydatkowano

kWOl y W

wysokosci

Oplata za ubezpieczenie miema znaj dujqcego sit; na stanie jednos{ki i podatek od
nie rucho mosc i za 201 9 roku wynios la 619,00 zl, or3Z inne ustugi to wydatek 1124,60 zl.
Pozosta te vvydatk i w kwocie 589,00 zlt o koszty zwi qzane z zaku pem srodkow czysto sci o raz
wody bi ez~cej , niez~dnych do prawidtowego fun kcjonowa nia placowk i.

Zobowiq zun;a "iewymugulne Biblioteki Gminnej flU dzieli 31.12.2019 roku wylloszq
0,00 zl.
Na dzieli 3/.12.20/9 roku /lie wystfpujq zobowiqzQllia wymagalne ora, Itu/etllosci.

Stan srodko\V na koncie GO K-u na dzien 31.12.2019r. wynosi 344,97 zl
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