
Zarz~dzenie Nr 3312020 
W6jta Gminy Nowe Miasto 

;r. dnia 18 czen\'ca 2020 r. 

w sprawie zmiany Ucbwaty budzetowej gminy Nowe Miasto na 2020 rok 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustav.:y z dnia 8 marca 1990 a samorUJdzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 roku, paz. 506). art. 247 ust.1, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku. poz. 869 z p6z. zmn.) W6jt Gminy Nowe 
Miaslo zara,dza, co nas(~puj e: 

§ I 
I. Wprowadza siy zmiany w planie dochod6w budtetu na 2020 rok zgod rue 


z zahlcznikiem nr 1 do niniejszego zarzq.dzenia: 

I) Z\vi~ksza si~ dochody budzetu gminy 0 kwot~ 42 712,00 zl. 


2. Plan dochod6w budzetu gminy ogotem wynosi 30 04 1 130,40 zl w tym: 

I) dochody biez~ce 23398062,76 zl. 

2) docltody maj~tkowe 6643 067,64 zl. 


§2 
1. Wprowadza SIr: zmiany w p1anie wydatkow budietu na 2020 rok zgodnie 


z zal(Jczn.i kiem nr 2 do niniej szego zarz<ldzenia: 

I) zwi~ ksza sict wydalki budzetu gminy 0 kWOly 42 7 12,00 zt. 


2, Plan wydatk6w budietu gminy og61em wynos i 33 571 314.40 zl w tym: 

I) wydatki bieZilce 22 237069,09 zl. 

2) wydatki maj~tkowe II 334245 ,3 1 zl. 


§ 3 
Dochody i wydatkl zwi(}zane z realizacj() u dail z zakresu administracj j m)dowej i innych 
zJeconych odr((bnymi ustawami, zgodnie z zat~cznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarZ<}dzenia. 

§4 
Zarz(Jdzenie wchodzi W iycie z dniem podpisania i obowi ~zuje w roku bud.i:etowym 2020 
i podlega ogloszeniu . 

wO ~ 

S/aWfmllr ariu\z Znlf!w~'/(i 



UZASADNIENIE 

Do ZarZ4dzenia Nr 33/2020 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 18 czerwca 2020r. 

Z wirksza s~ dochody bieiqce i wydalki hieiqce 0 kIVotif. 42712,00 zl, IV tym: 

l. 	 Ozis t 751 - Wybory Prez:ydeota Rzeczypospolitej Polskiej , w rozdziaJe 751070 kwot, 

13 950,00 z1. Powyzsze srodki przeznaczone s~ na zryczahowane d iety dla czJonk6w 

obwodowych komisj i wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczy pospoli tej Polski ej 

- I glosowanie. Plan dotacj i zastal wprowadzony na podstawie otrzymanego plsma 

DCI-3112-34f20 z Krajowego BiuTa Wyborczego z dnia 17 czeTWe. 2020roku. 

2. 	 Dzia1801- Oswiata i wycbowaoie, w rozdziale 80 1 S3 0 kwol~ 28 762,00 zl. Powyisze 

zwi~kszenje dotacji doko nane jest na podslawie decyzj i Wojewody Mazowieckiego 

nr 10112020 z dnia 10 czerwca 2020 roku - srodki na sfinansowanie na wyposaZenie szkol 

w podn;czniki , materialy edukacyjne lub materiaty cWlczemQWe. 

Do niniejszego zarz~dze ni a dohlczono zal<Jczni k nr 1, 2, 3 i 3a. 
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Dochody i wydatki zwl"zane z realizacjew zadan z zakresu administracji rzewdowej i innych zteconych 

odr~bnymi ustawami Zal<lcznik nr 3 


Dziaf Rozdziat Paragraf Trese Wartose 

01. RoInIctwo IIowtecIwo 202 52t.81 
01095 Pozoslafa dzlalat!')Osc 202529.81 

Oolacje eelowe oll'l'ymane z budzetu panstwe na 

2010 realizacj!;l zadsn bieUlcych z zakresu administracji 
202 529.81rz<ldowej oraz innyCh ,OOal'1 zlecooyd1 glTlinie (zwi<lzkom 

gmin. zwi;p:kom powiatowo-gminnym) uSlawemi 

710 -  52 534,00 
75011 Urztdy wojew6dzkle 52534.00 

Dotacje celowa 01rzymane z budtetu panstwa na 

2010 realizacj~ zadal'1 b1et<lcych z zakresu admlnistracfi 52534,00
rz<l.dOwej oraz innych zadan zleconyeh gmlflie (zw1<l.zkom 
gmin. zwi<jzkom powialowo-gminnym) uSlawami 

Urztdr n.~.1nych orgIft6w...., pMItwolMlJ.711 kontroII i octwanw'"... __.'dw..... 24767,00 

75101 Urz~ naczetnych organ6w wfadzy panstwowej, kontrolt I 962.00 
ochrony prawa 

Dotacje celowe Olrzymane z bud<!:etu panslwa na 

2010 reatizacjq zadan bie1<\cych z zakresu administracji 
962. 00f2:<I,dowej oraz innyCh zadan zleconych gminie (zwiqzkom 

gmin, zwi/tzkom powialowo-gminnym) ustawami 

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej POIskiej 23805.00 
Dolacje celowe otrzymane z boc!zelu panslwa na 

2010 reatizacjl\! zadan bleZ<jcych z zakresu aClminislracji 23805.00 
rz<tdowej oraz innych zadan zleconych gmlnie (zwi<l,zkom 
gmin, zwiqzkom powiatowo.gminnym) uslawami 

. 101 0riwWII1 wychowanJt 28762 ,00 

Zapewnienie uczniom prawa do bezp/atnego dostOptJ do 
28762.00 I80153 pod~czni k6w. material6w edukacyjnych Iub materi8l6w 

twiczeniowych 

Dolacje celowe olrzymane z budzetu panstwa na 

2010 realizacj~ zadan biezqcych z zakresu adminislraqi 28762 00
a&dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi<l,zkom 
gmin, Zwiqzkom powlatowo-gminnym) ustawami ... _no 

e642160,00 

85501 Swiadczenie wychowawc:ze 4 379000.00 

Dolacj& celowe 04rzymane z budtelu panstwa na zadania 
bieZqce z zakresu adminislfacji 1'Z4dowej zlecone 

2060 gminom (zwi~zkom gmin , zwiilzkom POWiatowo-gmlnnym). 4 319000 00 , 
zwl<jzane z reallzacJ<t ~wiadC2en(a wychowawczego 
stanowi<tcego pornoc panstwa w wychoo,vywaniu dzlaci 

Swiadczenla rodzinne, swiadczente z funduszu 
85502 alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia 2087000,00 

emerylalne I ,.nlowe z ube%pieczenla 8po1e~ 
Oo~OI. ~ olnym.". z bVtl.t_lv pe0\4lWI!I 1'1_ 

01010 f1I at118C" u lce" ble.t.qcych 1 zel<f1ISu 8dml1'118tn1011 2 087000.00
rz<tdowej orazinnych l.edar'l zleconych gminle (zwlaZl<om 
gmln, lWl~Zkom powIatowo-gmlnnym) uslawaml 

85503 Karta Dutej Rodziny 160.00 

Dolacje cetowe otrzymane z budt elu paristwa na I 

20 10 
(eahzacj~ zadan btez~cych z zakresu administrac~ 

160,00 
rZ<jOOwej oraz innych zadan zlecooych gminie (zwiqzkom 

gmin, zwiq2kom PO'.'1iatowo-gminnym) uslawami 

85504 I..,.. Wspleranle rodziny 161 000.00 

Dotacje celowe otrzymane Z budzelu panstwa na 

2010 
reallzacjQ zadan biez<tcych z zakresu admlf'listracji 161 000.00
rzqdoweJ oraz innych zadan zleconych gminie (zwiijZkom 
gmin, zw~zkom powiatowOijmlnnym) ustawami 
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85513 

Skladkl ns ubezpleczen!e zdrowolne opIacane za osoby 
pobierajl4ce niekl6re swiadczenia rod,zinne. zgodnie z 
pneplsami ustawy 0 swiadczeniach rodzinnyCh oraz ze 
osoby pobi eral~ zasilkl die oplekun6w, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnie 4 kwietnla 2014 r. 0 ustaleniu i 
wyplacie zas~6w dla opiekunQw 

15000.00 

2010 

OOIacje celOwe Oll4ymane z buc!telu paflstwa ns 
realizaCjQ zaden blozqcyCh z zakresu aomlnlstracJI 
r'2<1dOWej oraz Innych zadar'l zlnconych grninle (zwlqzkorn 
grnin. ZWll'\zkOm po....,;al0wo·gmlnnym) ustawami 

15000,00 

Rncm; I 6950 752.81 1 

WOJ 
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4110 

4'20 
Pracy oraz SowdamoSciowy Fundus'!: 

7324 ,~: 

980,00 

Wydatki zwi"zane z realizacj,\ zadan z zakresu administracji rz"dowej i innych zleconych odr~bnymi 
ustawami. ZalClcznik nr 3a 

• 

0'095 

r------+--:~:~2'00~~~~i~~:d~' i 
40'0 2000.00 

49,00 

1 577,81 f-----+--::;;."~3~1-~.~.1Y i ,klad"00 198 559,00 

~'34,00"no ' 
75011 52 534 ,00~ 

i i4010 38816,40 

4040 I ,,~, 3400,00 

4110 9 030,48, 

4120 1 287,12 

.51 24767,00 

nac:zelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i
75101 962,00 

773,00 40'0 
4110 165,00 

r Fundusz4120 24 ,00 

75107 IWytxxy I j P"'k~j 

3030 IR6'~ wy."" '" a= oodb , 
800,00 

4120 ISkl'dki",'~s"-
411 0 ISk~dki '" i 

100,00 I 
4>70 4500,00 

4210 IZakup I I i 

1 100,00 , 4300 Z.k", """' 
155,00 

.. 762,00 

44 10 , k~jOw' 

.......... ,. 

287 62.00..'.. ""' 

4~OO~ 
4327 160,00 

4010 
3110 

37851.00 

4040 roczne 2970 00 

1 165,00 

4440 

4300 
1550,00 

2087000,0085502 

1895530,00 

4010 

3110 
50 894,00 

4100 0,00 
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85503 

85504 

4110 

4120 

4210 

3110 

4210 

4300 

85513 

4130 

Skladki na ubezpieczenia spoleczne 139 840,00 

Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidamo~ciowy Fvnch,lS% 
Wsparcia Os6b Niepelnosprawnych 

736,00 

Karia DuZej Rodziny 160,00 

Zakup material6w i wyposat enia 160.00 
Wspieranie rodziny 161 000,00 

$wiadczenia spoleczne 160175,00 

Zakup malerial6w i wyposatenia 150,00 I 

Zakup uslug pozos\alych 

Skladki na ubezpieczenle zdrowotne opIacane za osoby 
pobieraJetce niekl6re $wiedczenia rodzinne, zgodnle z 
przepisami ustawy 0 ~wiadczeniach rodzinnych oraz za 
osoby poblerajltce zaallkl dla opIekunOw, zgodnie z 
przepi&ami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 0 uatal&niu i 
wypIade zasilk6w dIa opiM,un6w 
Sldadki na ubezpieaenie zdrowotne 

675,()() 

15000.00 

15000,00 

Razem: 6 950 752.81 . 

riusz Zufewsk! 

Besne Strone 2 z 2 

http:15000.00

