
Zarzljdzenie Nr 53/2020 
W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 07 wrzes nia 2020r. 

w 	 sprawie: przedslawienia in/ormac)i (} przebiegu wykonGnia budielu, in/ormac}; 

o kszla{/owaniu sif wie!olelniej prognozy }inansowej oraz informacp 0 przebiegu wykonania 

planufin ansowego jednoslek zo I p6lrocze 2020r. 

Na podstawie art . 266 ust.1 ustawy z drua 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych 

(Dz.U. z 2020 roku, poz.7 13.) - W6jt Gminy Nowe Miasto z.arLlldU 1 co nast~puje: 

§ I 

przedstawic Radzie Gmi ny Nowe Miaslo Regiona lnej Izbie Obrachunkowej 

w Warszawie: 

I. 	 In fonnacjty 0 przebiegu wy konania budzetu Gminy Nowe Miaslo za r p61rocze 2020 roku 

stanowiqcq zalCJcznik NT 1,2,3,4. 

2. 	 Informacj~ 0 ksztahowaniu siy Wielo letniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto. 

w tyro 0 przebiegu realizacji przedsi~wzi'Yc~ 0 kt6rych mowa wart. 226 Ust. 3 ustawy z dnia 

27 s ierpnia 2009 roku 0 fi nansach publicznych, stan owiC}C<} za l!}czn ik Nr 5 do zarz,!dzenia. 

3. 	 Infonnacj« a przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Osrodka Ku lt ury 

i Biblioteki Gminnej za ( p61rocze 2020 roku, stanowi!}q za-Jqczni k Nr 6 do za~dzenia. 

§2 

Za.rz<Jdzenie wchod zi w Zycie Z dniem pOdpisaoia j podlega ogloszeniu. 

Slawomir 'Jarillsz Zalewski 



Nowe Miasto 07.09.2020 r.
UMINA NOWE MIASTO 


pow. ploriski 

woj . ma&wi('Ckie 
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Przewodnicz~cy Rady Gminy Nowe Miasto 

Pan Marek Caliriski 

Zgodnie z Zarz.qdzeniem Nr 53/2020 W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 07 wrzesnia 2020 roku pr.lekazuj~ sprawozdanie jnformacj~ 0 przebiegu wykonania 

budzety Gminy Nowe Miasto, infonnacje 0 kszlaltowaniu 5ilf Wieloletniej Prognozy 

Finansowej oraz infonnacjy z wykonania planu finansowego jednostek za I potrocze 2020r. 

Slmt'omir {JritHz 7.a/ewski 



GMINA NOWE MIASTO 

pow. Rlon,skl . 


woj . maLOWICcklC 
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RFNP.3211.13 .2020 

Nowe Miaslo 07.09.2020r 

Regionalna Izba Obrac hunkows. 

w Wurszawie 

WydziaJ Zamiejscowy 

w CiechaDowie 

W zalqczeniu przedkladam Zarzqdzenie Nr 53 /2020 Wejla Gminy Nowe 

Mias to z dn ia 07 wrzesnia 2020 roku w sprawie przedloZenia informacj i 0 przebiegu 

wykonania budzetu gminy za I p61rocze 2020 roku, in formacj~ 0 ksztaltowaniu 

siy wieloletniej prognozy finansowej , w tym 0 przebiegu realizacji przedsit;wziyc 

oraz informacjy 0 przebiegu wykonania pJanu finansowego Gminnego Osrodka 

Kultury i Bibl ioleki Gminnej za 1 p61rocze 2020r. 

w 6 

Slawomir rilJSZ Zalewski 
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Zal~cznik nr J 

Informacja 0 wykonaniu budietu 
Gminy Nowe Miasto za I polrocze 2020 roku 

Budiet Gminy Nowe Miasto na rok 2020 zostal przyj~ty Uchwal~ Nr 109/XlI/2019 
Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 6 grudnia 20 19 roku w wysokosci; 

Dochody budietu gminy 28 989 784,00 zl 

wtym: 
- dochody biei.<Jce 22344 117,95 zl 

- dochody maj"tkowe 6 645 666,05 zl 

Wydalki budic.u gminy 32 519 968,00 zl 

wtym: 
- wydatk.i bieztlce 2 1 182932,95 zl 

- wydatkj maj'ltkowe II 337035,05 zl 

Zmiany budzetu powodowane byty kon iec1Jloscitl zm ian zap)anowanych dochod6w poprzez 

wprowadzenie do budzetu kwot dotacji na zadania wlasne, z)econe, )"."wot subwencji oraz 

zmian w budzecie polegaj'lcych na przenics ieniu wyda Lk6w. Zmiany Ie wstaly dokonane na 

podstawie Uchwal Rady Gminy Now!! Miasto i Zarz~dzei1 W6jta Gminy Nowe Miasto. 

W wyniku wprowadzonych zmian oSlalecznie planowane wielkosci budzetu na dzieo 

30.06.2020 r. uksztahowaly si~ nast~puj'lCo: 

Dochody budzet. gminy 30052473,40 zl 

wtym: 

- dochody biez'!ce 23409405 ,76 zl 

- dochody maj~tkowe 6643 067,64 zl 

Wyd.tki buMet. gminy 33582657,40 zl 

wtym: 
- wydatkj bie4ce 22 248 412,09 zl 

- wydark i majqtkowe II 334245,31 zl 

Dochody hudielowe wykonano w wysokosci 16 198277,56 zl, co stanowi 53,90 % 
zakladanego planu. 

Wydatki budi:etowe wykonano w wysokosc i 16249388.93 zl. co stanowi 48,39 % 
zakladanego planu. 
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Dochody budiefowe 

Realizacja wykonania dochod6w budietu Gminy Nowe Miasto w [ pOlroczu 2020 roku 

w poszczeg61nych podzialkach kJasyfikacji przedstawia sit( naslypuj!lCo: 

Dzial 010 - Roiniclwo i lowiectwo 

Zaplanowane dochody tego dzialu w kwocie 6092529,91 zt wykonano w kwocie 

4 039 998,45 zl- co stanowi 66,31 % planu w tym: 

Ro'q!zial 01010 - b,fi-asn"uktura wododqgowa i sallitacyina wsi 

Plan - 5 890 000,00 zl, wykonanie 3 837 468,64 zl, co , Ianowi 65,15% planu , dochody 

rozdziaru to zaplanowany zwrot dotacji z NFOSiGW na zdanie pn. "Budowa oczyszczali 

sciek6w i kanalizacji sanitarnej w NO\\l)'m MieScie" plan w kwocie 4 000 000,00 zl 

dofinansowanie kosztow realizacji projektu przez NFOSiGW - wplyw 3 41 6 556,29 zl, kwota 

300000,00 zt srodki pochodz<) z wplat mieszkanc6w uwzgl~dnione na podstawie 

podpisanych umow 0 wykonanie przyl~cza kanalizacyjnego - wplyw 420 912,35 zl. 

Rozdzial 01Q95 Pozostala dzjalalnosc 

Plan - 202 529,91 zi , wykonanie 202 529,8 1 zl, co slanowi 100,00% planu w tym: 

• 	 dOlacja celowa z budzetu panstwa, Z przezoaczcniern aa ZWIQ{ czc;sc i podatku 

akcyzowego zawartego w cenie olcju napc;dowego wykorLYstywanego do produkcji 

rolnej przez producent6w rotnych oraz pokrycie koszt6w poslc;powania w sprawie 
jego zwro(u. 

Dzia1700 - Gospodarka mieszkaniowa 


Plan - 100 400,00 zl, wykonanie 49 406,90 zt, co stanowi 49,21% planu. 


Rozdzial 70005 - GosPQdarka grunlami j llieruchon!oScjami 


Zrealizowane dochody pochodzq z tyturl.l : 


• 	 oplat za zarz<1d, lIiytkowa nie i uiy1kowanie wieczysle nieruchomosci - 1 893.13 zl. 

• 	 dochody z najmu i dziedawy - 4 7 323,51 zf, 

• 	 wplaty z tyrutu przeksztakenia prawa uiytkowania wieczystego przyshlguj llcego 
osobom fizycznym w prawo wlas nosci - 43 ,72 zt, 


• odsetki od nietenninowych wptat - 146,54 zl. 
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Dzial750 - Administracja publicl oa 

Plan - 238 864,20 zt, wykonanie 166593,21 zl, co stanowi 69,74% planu. 


Rozdziai 75QI1 - Urzedv woiew6dzkie 


Plan w kwocie 52 564,20 zl wykonanie 25 178,00 zl , co stanowi 47,90% 


W rozdziale tym realizacja dochod6w dotyczy dOl3Cji oa zadania z lecone gminie zwi'lzane 


z aktami stanu cywilnego oraz ewidencj<l ludnosci i dokumentami toisamosci oraz dochody 

z tyturu udost«pnienia danych osobowych. 

Rozdzial 75023 - Urzedy win fmiasl i mias! aa prawQch oowiatu) 

Plan - 300,00 zl, wykonanie 97,74 zl, co stanowi 32,58% planu. 

W rozdziale tym zreali7..0wano dochody z tytulu: 

• oplary z rytutu kosztow egzekucyjnych, opiary komorniczej i kosztow upomnien 

w kwocie 89,24 zl, 
• odsetki bankowe wykonano w kwocie 8,50 zl. 

Rozdzjql 75075- Promociq ieclllostek samorzadu l erylorja/flego 

Plan - 10 000,00 zl, wykonanie 0,00 zl. 

W rozdziale tym plano wane S'l darowizny sponsor6w oa rzecz organizowanej corocznie 

imprezy plenerowej pn . "Jannark Nowomiejski". W biez<Jcym roku z uwagi na stan 

epidemiczny (COV1D - 19) w/w impreza zostala odwolana a plan dochod6w zostan ie 

skorygowany w n p61roczu bieiltcego roku . 

RQzdzia{ 75Q77 - Centmm Projekt6w Po/slm Cvtrowa 

Plan - 115 000,00 zl, wykonanie 114999,90 zl, co stanowi 100 % plaou. 

W rozdziale tym zostaly zaplanowane i otrzymane srodki dotyc~ce realizacji projektu 

grantowego pn...zdalna szkola - wsparcie Og61nopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

ksztalcenia zdalnego". 

RQzdzial 75095 - Pozostala dziala/nose 

Plan - 61 000,00 zl, wykonanie 26 317,57 zt, co stanowi 43,14 % planu - refundacja czc;sci 

kosztow zatrudnienia os6b do prac int.crwencyjnych oraz wplywy Z otrzymanych darowizn 

W poslaci pieni fYtnej . 

Dzial 751 Urz~dy naczeloych organow wlsdzy paristwowej, kontroll 
i ochrooy prawa oraz s~downictwa 

P1~n - 26563,00 zl, wykonanie 26 081 ,00 zt, co stanowi 98,19% planu. 
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Rozdzial 751Q 1 - Urzedv Ilaczelnych organ6w wladzv VClflstwowei. kontroli i ochrolIY prawa 


Plan - 962,00 zl, wykonanie 480,00 zt, co stanowi 49,90% pJanu. Zrealizowane dochody to 


dotacja celowa przekazana z budzetu panstwa na prowad7.enie i aktualizacj~ sta lego rejestru 


wyborc6w Gminy Nowe Miasto. 


Rozdzial 75107 - Wyboly Prezvdenta RzeCZYQoSDQ!itei Polskjej 


Plan - 25601,00 zl , wykonanie 25 601,00 zt. co stanowi 100% planu. Zrealizowane dochody 


to dotacja celowa przeznaczona oa przeprowadzen ie wybor6w na Prezydenta 


Rzeczypospolitej Polsldej . 


Dzial755 - Wymiar spra)\'iedliwosci 


Rozdz;al- 75515 Nieodp/a(na pomoc Ql'Qwna 


Plan - I 000,00 zl, wykonanie 975,60 zl, co s tanowi 97,56% planu. 


Dochody w tyro rozdzia le dotyCZCl wynajmu sa ti dla punktu nieodpbtnej pomocy prawnej . 


Dzjal 756 - Dochody od osob prawnych od osob fIzycznych i innych jednostek 

nieposjadaj~cycb osobowosci prawnej oraz \vydatki l'Wi~ZaDe z ich poborem 

Plan - 5 562 126,00 zl, wykonanie - 2 770 057,90 zl, co stanowi 49,7R% planu. 

Roztizial 75601 - WQl ywy Z Dodatku dochodowego ad 9sGb fizvczllych 

Plan - 12 100,00 zl, wykonanie I 635. I 0 zl, co stanowi 13,51 % planu. 


W rozdziale tym uj't1o dochody z rytutu podatku od dzialalnosci gospodarczej osob 


flzycznych oplacanych w formie karty podatkowej wraz Z odsetkami. 


Rozdzial 75615 - Wolywv Z ogdatku rob-/ego. OQdalku leAl/ego, podoll," od qwwoScj 

cvwilnovrawlIYCh. lJodatkbw I aplal lokalnvch od os6b nmwn ych j jnn)lch jedllostek 

organkacvin VCh 

Plan - 806 160,00 zl, wykonanie - 408854,95 zt, co stanowi 50,72% planu . 

W rozdziale tym uj~to: 

• 	 podatek od nieruchomoscJ - plan 755 000,00 zl wykonanie 380 626,49 zl, co stanowi 

50,41 % planu ; 

• 	 podalek rolny - plan - 800,00 zI, wykonank - 265.00 zt, co slanowi 33,13% planu; 

• 	 podatek leSny - plan - 48 000,00 zl, wykonanie - 24 546,00 zt, co stanowi 51,14% 
planu; 

• 	 podatek od srodk6w transportowych - plan - 2 300,00 zt, wykonanie 1 179,00 zl, 
co stanowi 51 ,26% planu ; 

• 	 wpfywy Z opfat z tytulu uZytkowa nia wieczystego nie ruchomosci plan 10,00 zl, 
wykonanie 0 
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• 	 odseLki od nietcnninowyeh wplal z tylu iu podarkow i opbt- plan - 50,00 zl, 

wykonanie - 2 238,46 zl, co stanowi 4 476,92% planu. 

Rozdzial 75616 - WDlvwv z podatku ro lnego, podalku Idnego, Qodatku od spadk6w 

i darowizn Qodatku ad czyl1l1oSci Q1WilnoP/'awnych Qraz uodatkciw i Quia! lokalnvch ad os6b 

Ozycznvcb 

Plan - J 354 500,00 zl, wykonanie - 847 956,17 zl, co "anowi 62 ,60% planu. 

W rozdziale tym ujctto: 

• 	 podalok od nieruchomosci - plan - 735 000,00 z1, wyko nanie - 451 869,56 21, 

co stanowi 61,48% planu; 

• 	 podalek rolny - plan - 269 000,00 21, wykonanie - 168388,24 21, co ,tanowi 62,60% 

planu; 

• 	 podatek leSny - ptan - 70 000,00 zl, wykonanie - 45947,64 z1, co stanowi 65,64% 

planu; 

• 	 podatek od srodk6w transportowych - plan - 65 000,00 zl, wykonanie - 32 983,37 zl, 

co stanowi 50,74% planu; 

• 	 podatek od 5padk6w i darowizn - plan 5 000,00 zl, wykonanie - 1 960,00 zl, 

co stanow i 39,20% planu ; 

• 	 wptywy z apiary targowej - plan - 40 000,00 zt, wykonanie - 25540,00 zl, co stanowi 

63,85% planu; 

• 	 podatek od czynnoSci cywilnoprawnych - plan - 170 000,00 zl, wykonanie 

121184,51 zl , co stanowi 71,29% planu: 

• 	 odsetki od nielerminowych wpbt - plan 500,00 zl, w-ykonan ie - 82,85 zl, co stanowi 
J6,57 % planu, 

Bozdzial 75618 - Wplvwy z inJ1vch apia' stallowiqcych dochody ;ednostek Sal1lQ{7adu 

zervlOrialnego no QQdstall'ie uSlaw 

Plan - 145000,00 z1, wykonanie - 112207,76 zt, co stanowi 77,38% planu 

Rozdzial ten obejmuje dochody 'I tyturu: 

• 	 apiary skarbowej - plan - 35 000,00 zl, wykonanie - 24 142,00 zl, co s tanowi 68,98% 

planu; 

• 	 wplywy z opla! za \:vydanie zezwolen oa sprzedai: alkoholu - plan - 75000,00 zl, 
'W)'konanie 56 650,94 zt, co s{anowi 75,53% planu ; 

• 	 wplywy z innyeh laka lnych aplal pobieranych przez jednostJcj samorz'ldu 
terytorialnego na podstawie odr~bnych usta w- plan 3S 000,00 zl, wykonanie 

31 405 ,35 z l, co stanowi 89,73% planu; 

• 	 wplywy z pozostalych odsetek - plan °wykonanie 9,47 zl 
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Rozdziai 75619 - Wofywv z r6invch rozliczen 

Plan - 100,00 zl, wykonanie - 0,00 zl. 


Rozdziai 75621 - lIdzialy Win w podatkach slanowiacycb doch6d budietu tJaDsl wa 


Plan - 3 247 266,00 zl, wykonanie I 399403.92 zl, co stanowi 43 .09% planu. 


Rozdziat ten obejmuje udzialy w podatku dochodowym ad osob fizycznych przekazane przez 


Ministerstwo Finans6w, plan - 3 229 266,00,00 zl, wykonanie - 1 38 1 662,00 zt, co stanowi 

42,79% planu Qraz udzialy w podatku dochodowym ad os6b prawnych realizowane przez 

Urz~dy Skarbowe plan - 18 000,00 zl , wykonanie - 17 74 1,92 zl, co stanowi 98.57% planu. 

Dzial 758 - Roine rozliczenia 

Plan - 7 252 176,00 zl, wykonanie - 4 074 930,00 zl, co stanowi 56,19% planu. 

Rozdzia1 75801 - CZeSe o§wiat9wa subwencj i og61nej dla jednostek samorzadu teMorialnego 

Plan 3889976,00 zl, wykonanie - 2393832,00 zl, co stanowi 61,54% planu . 

8°Zdziqi 75807 - CzeSC wyr6\vnawcza slibwencji ogOlnej dla gmin 

Plan - 3 362200,00 zl, wykonanie - 1 681 098,00 zt, co stano wi 50,00% planu. 

Dliat 801 - Oswiata i wychowanie 

Plan - 592 058,75 zl, wykonanie 153 114,02 zl , co stanowi 45 ,36% planu. 

RQZdziql80101 - SzkQ(Y oOdslawowe 

Plan - 78 726,00 zl, wykonanie - 13 627,22 zl, co s(anowi 17,3 1 % planu. 

W rozdziale tym zostaly uj~te dochody: 

• wp1ywy za wydanie duplikatow swiadectw - plan 150,00 zl, wykonanie 52,00 zl J 

co stanowi 34,67% planu; 

• 	 wplywy z najmu i dzieri:awy (wynajem sal lekcyj nych) - phm 9 576,00 zl, wykonanie 
3470,40 zl co slanowi 36,24% planu, 

• 	 pozostale odsetki - plan 50,00 zl , wykonanie - 24,49 zt, co stanowi 48,98% planu, 

• 	 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieutce realizowane l1a pedstawie 

zawartych umow i porozwnieit miltdzy j st (keszey utrzymania Prezesa ZNP) - plan 

63426,00 zl, wykonanie [0 080,33 zt ,co stanowi 15 ,89%. Gmina wystawia 
kwartalnie nety obci<Jzeniowe oraz niekt6re porozumienia zostant! podpisane po 30 06 
2020 roku i wptyw dolacji b~dzie w (I kwartale 2020roku . 

• 	 dotacje celowe otrzymane z powiatu lla zadania biez'lcC realizowane na podstawie 

zawartych umow i porozumien miydzy jst (koszty utrzymania Prezesa ZNP) - plan 
5524,00 zl, wykonanie 0,00 zl. 
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Rozdzial80104 Przeciszkola 

Plan - 319 808,00 zl, wykonanie - 113 250,05 z1, co stanowi 35,41 % planu. 

Zrealizowane dochody to: 

• 	 wplywy z oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 20 000,00 zl. 

wykonanie - 6 242,00 zt. co stanowi 31,21 % planu; 

• 	 wplywy z optat za wyi:ywienie - plan 130 000,00 zl, wykonanie - 32 842,95 zl, 

co slanowi 25,26% planu; 

• 	 wptywy z roroych opJat - plan 6 000,00 2~ > wykonanie - 0,00 zl, 

• 	 wplywy z ustug - plan 8 000,00 zl, wykonanie - I 260,4021, co stanowi 15,76% plaou, 

• pozostale odsetki - plan I 000,00 zl, wykommie 3,52 zt, co stanowi 0,35% planu, 

Niskie wykonanie w/w dochod6w spowodowane jest stanem epidemicznym zwi~zanym 

zCOVlD -1 9. 

• 	 dotacje celowe olrzymane z gminy na zadania biei.'lce realizowane na podstawie 

porozumieiI (umow) mi~dzy jednoslknmi samOlzqdu terytorialnego - plan 124 808,00 

zl, wykonanie 61 183,00 zt, co sranowi 49,02% planu; 

• 	 dotacja celowa na podst8wie porozumien - plan 30000,00 zl, wykonanie t 1718,18 zl, 

co stanowi 39,06% pJanu. 

Rozdzial 80148 - Stol6wJd rzkolne i orzed<jykohw 

• 	 wpfywy z uslug - plan 30000,00 zI, wykonanie - 6 945,00 zl, co stanowi 23,15% 
planu. 

Nisue wykonanie w/w dochod6w spowodowane jest s tan em epidemicznym zwi<Fanym 
zCOVID -19 

Rozdzial 80153 ZQocwllienie uczniolll nrawa do bezplatnego dosteml do podrecznikOu4 

materiafOw edukqcvjnych (ub materjalQu: Cwiczeniol1"ych 

• 	 dotacja celowa 2 budietu pansrwa - plan 28762,00 zI, wykonanie - 0,00 zl. 

Rozdziql8QJ95 Pozos/qla dzialo/noSe 

• 	 dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzia1ern srodk6w 

europejskich otTzymana z MF (realizacja programu Aktywny w szkole kreatywny 

w Zyc iu) - plan 11 5 471,00 zt, wykonanie 115 471 ,00 zl co st.aoowi 100% planu, 

• 	 dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow 

europejskich otrzymana od MJWPU (realizacja programu Aktywny w szkole 

kreatywny w iyciu) - plan 19291,75 zl, wykonanie 19291,75 z1 co stanowi 100% 

planu, 
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Dzial 852 - Pomoc spoleczna 


Plan - 165 872,00 zt. wykonanie - 92 846,89 zf, co stanowi 55,98% planu. 


Rozdzial852J3 Skladki nu ubezll jeczen je ZdrOWOllle oil/acane za osobv uobierajace nie!10re 

Swiadczenia z pompey soolecznei. n jekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce 

w zaieeincb w centrum inlegract, spoiecznei 

W rozdziale tym ujr;to dotacj ~ celow'l na realizacjy zadan wlasnych w wysokoki 5 000,00 zt, 

wykonanie 2 440,00 zt, co statlowi 48,80% planu. 

Rozdzjal 85214 - Zasilki okresowt:. (flow, i oomoc W llalUrze oraz skladki na ubezpieczellja 

emm:lalne i retllOwe 

Rozdzial ten obejmuje dotacj~ celowq z budietu panstwn nn zadania wlnsne gmm 
plan 4 000,00 zt, wykonanie 2 050,00 zt, co slanowi 5 1,25% planu. 

ROldz;al 85216 Zasilld S(Q/g 

Rozdzial ten (0 dotaeja eelowa z budietu panslwa na zadania wtasne, plan - 55 000,00 zl, 

wykonanie 35 504,00 zl, co ~tanowi 64,55% planu. 

Rozdzial85219 OSrodki pOOI OCY sDo(eczllei 

W rozdziale tym zostala zrea lizowana dOlacja celowa z budietu pailstwa w kwocic 58 800,00 

zl, wykonanie 34322,99 zl, co stano wi 58,37% planu na pokrycie wydatk.6w zwi~zanyeh 
z funkcjonowaniem osrodka pomocy spoleczoej . 

Bozdz/a/85228 Us{ugi opiekUliq e ,. seedalisil'czne us{ugi OP;ebwicze 

Plan - 18 993)00 z!, wykonanie 11 352,90 zl, co stanowi 59,77% planu. 

Rozdzial tej obejmuje: 

• 	 dotacjer celow<J otrzyman<J z budietu panstwa nn rea lizacj~ zadan wtasnych gmin 
w wysokosci l8 993 ,00 z1, wykonanic 6 435,00 z1 tj, 33,88% planu - Pomoc Panstwa 

w zakresie doz:ywiania 

• 	 dochody z wplywu usrug - wykonanie 4 9 (7,90 zt . 

RQzdzial85230 Pomoc OanSlli'Q w zakresie doiywiana 

Plan - 24 079.00 zl, wykonanie 7 177,00 zl, co slanowi 29,8 1% planu. 

Rozdzial tej obejmuje dotacj<: ce iow<J otrzyman~ z budzetu pans twa na realiz3cj<: zadall. 
wlasnyeh -pemoe panstwa w zakresie dozywlania. 

Dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowaweza 


Plan - 20 000,00 zl, wykonnnie - 19 288,64 zt, co slanowi 96,44% planu. 
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Rozdzial 85415 - Pornoc matel'iubw diu tfczni6w 

Dochody rozdzialu do dotacja celowa z budielu paftsrwa na stypendia socjalne dla uczni6w. 

Dzial 855 - Rodzina 

Plan - 6 671 707,00 zt, wykonanie - 3 779 44[,03 zt, co stanowi 56,65% planu. 

Rozdzial85501 - $wiadqenie wychowawcze 

Plan 4379 000,00 zt, wykouaoie 2419220,00 zJ co stanowi 55,25% rlanu. Dotacja celowa 

na wyplall( swiaJczenia wychowawczego stanowi'lcego pomoc panstwa w wychowaniu 

dzieci. 
Rozdziql 85502 - Swiadczenja rodzione. swjadczeoie z fuodusZlJ aljmcnlacyjnego 

oraz skladki na ubezpjeczenja emerylalne j reotowe z ubezojeczegia spofecznego 

Plan - 2 107000,00 zt, wykonanie J 343 806,03 zt, 0 stanowi 63 .78% planu. 

Dotacje celowe otrzymane z budieru panstwa oa reallzacj~ zadan biei'lcych z zakresu 

adminisrracj i rz~dowej oraz innycb zadan zleconych gminie (zwi~zkom gmin) ustawami 

plan 2087 000,00 zt, wykonanie I 332 000,00 zt , co stanowi 63 ,82% planu. dochody 

jednostek samol"Z'Idu lerylorialnego zwi¥ane z realizacjil udan z zakresu adminislf3cj i 

rz<}dowej oraz innych zadail zleconych lIstawami - plan 20 000,00 zl, wykonanie II 806,03 
zl, co stanowi 59,03% planu. 

RQZd;ia{ 85503 - Karta duiej rodziny 

Plan - 160.00 zJ, wykonanie 105,00 zl • co stanowi 65,63% planu. 


W rozdziale rym ujmuje si~ dochody na finansowanie zadan \Vyni.kaj~cych z ustawy z dnia 


5 grudnia 20 14 r. 0 Karcie Dui:ej Rodziny. 

Rozdzjal85504 - Wsoieranie rodz iny 


Plan - 161 000,00 d. wykonanie - 0,00 zl. 

W rozdziale tym zostala zaplanowana dotacja celowa otrzymana z budietu paitstwa na 

realjzacj~ zadan biez'lcych z zakresu administracji TZ'Idowej oraz iooych zadan zleconych 
gminie. 

Rozdzial85513 - Skladki nq ubezpjeczel1ie zdrowQ!ne QQlacqae za osgby Dobieraiqce njekt6re 

Swjadczenja rodzinne. zgodnie Z orzenjsamj U5laWV 0 Swjadqzeniach rodzinnych oraz zo 

osoby Dobieraiqce zastlki dla opielawow. zgodnie z przepisami «stonY Z dnia 4 kwietnia 

2014, q ysta/elliu i u.yplqcie zasilkOw dlg ooiekullow 

Plan 24 547,00 zl, wykonanie 16310,00 zl co stanowi 66,44% planu. Dotacje celowe 

otrzymane z budietu pans twa oa realizacjf; zadari. biei:qcych z zakresu administTacji cUjdowej 

oraz innych zadaiI zleconych gminie (zwi&zkom gmin) ustawami. 

Dzial900 - Gospodarka kOJDunalna j ocbrona srodowiska 

Plan - 3 235 413,64,00 zl, wykonanie 819 309,92 zt, co stanowi 25 ,32% planu . 
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Rozdzial 9QQQ2 Gosnodarka odoqdamj 

Plan - 979000,00 zl, wykonanie 483 250,14 zL co stanawi 49,36% planu. W rozdziale tym 

realizowane s<J dochody z tytulu op~at za wyw6z i 7..agospodarowanie odpad6w komunalnych. 

Odsetki od nielerminowych wptat plan 200,00 zt. - wykonanie - 0,0 zi. 

Rozdziai 900Q5 Ochrona powjelno almos(eryczllego j kUmaw 

Plan - 1 801 265,64 zl, wykonanie 318 000,00 zl , co stanowi 17,65% planu. 

W rozdziate tym zaplanowano dochody - dotacje celow'l w ramach program6w 

wspOlfmansowanych z udzialem srodk6w europ~jskjch w wysokosci I 315 109,60 zl ( w tym 

zaliczka na rok 2020 - I 251 229,00 zl i refundacja za lata poprzedoie 63 880,00 zl, oraz 

kwoty 305 693,60 zl S<J to wplywy ad mieszkailc6w oa koszty kwaliflkowalne 

i kwota 180462,44 zl wplywy od mieszkanc6w 11a koszty niekwaliftkowalne tj. VAT w 

zwi'lzlru z realizacj'1 zadania inwestycyjnego pn: "Obni::ienie niskiej emisji i poprawa 

powietrza poprzez wymian~ urz"dzen grz~wczych w indywidual.nych gospodarstwach 

domowych na terenie Gminy Nowe Miasto". 

Rozdzial 90Q1Z - Zafdadv waQdarki komunqlnei 

Plan - 35 300,00 zl, wykonanie 16 105.78 zl, co stanowi 45.63% planu. 

W ramach prowadzonej dzialalnosci ptanowane dochody z uslug za odprowadzanie Sciekow 

w wysokosci 30 000,00 zl nie zostaly zrcali zowane. Planowany odbi6r inwcstycji ,.Budowa 

kanalizacji" jest w 111 kwartale 2020 roku oraz planowane podpisywanie runGW 
z mieszkancami gminy na odbi6r sciekow jest w IV kwartale 2020 roku. 

Wptywy z r6i:nych dochodow planowane w kwocie 5 200,00 zl zostaly wykonane 

w wysokosci 16102.59 zl co stanowi 309,67%. Dochody te to prowizja za inkaso Z opiary 

targowej oraz zwrot z ZUS 50% sktadek za miesi,!c marzec 2020 \V ramach la rczy 

antykryzysowej COVTD-1 9 - II 956,59 zl. 

Rozdzial 90019 WoM», i wvdalki zwiqzaae z gromadzelliem srodk6w Z Quia! i kar za 

/corzvslanie ze Srodow;ska 

Plan - 1 000,00 zl, wykananie 1672,49 zt, co stanowi 167,25% planu. W rozdziale rym 

zrealizawano dochody z tytulu aplat i kar pabieranych z tytulu korzystania ze srodowiska. 

Rozdzial 9OQ26 PQZOSlQle dzialania zwiazane z gospodarkq odoadqmi 

Plan - 7 609,00 zt, wykonanie 28 1,5 1 zl, co stanowi 3,70% planu. W rozdziale tym 

zrealizowano dochody dotycZ'lce wptywu z odsetek ad nietenninowych wptat z tytulu 

podalk6w i oplat w wysokasci 281 ,5 l zt oraz zaplanowano kwoty 6609,00 zl - dotacja 

z NFO$iGW w Warszawie z przeznaczeniem na usuwanie odpad6w z folii rolniczych, siatki 
i sznurka do owijania balot6w, opakowan po nawozach i typu Big Bag. Planowany wptyw 
dotacji jest we wrzesniu 2020roku. 
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Rozdzial 900YS - pozosuda dzjalallloSC 


Plan - 411 039,00 zl, wykonanie 0,00 zt, - dotacja na zadanie pn. " Ksztahowanie przestrzeni 

publicznej poprzez przebudow~ Lercnu przy \,II. Gtowny Rynek w Nowym Mie.scie". 

Planowany \.VJ)tyw dotacji (refundacja poniesionych wydatk6w) we wrzeSniu 2020 roku. 


Dzial 926 - Kultura fizyczDa 


Plan - 90763 ,00 zl, wykonaoie 90 763,00 zl, co stanowi 100% planu. 


RQzdzial 92605 - Zadarlia w zakresie kll/(wy fizvcm e; 


W rozdziale zaplanowano dotacj~ oa reali zacjy zadania pn. " BUiJowa boiska sportowego 

w Nov.ryrn Miescie wraz z zagospodarowaniem terenu", zadanie zosrato zakonczone i gmina 
otrzyrnata dotacjy (refundacj~) poniesionych wydatk6w. 

Szczeg610wtJ realizacjy planu dochod6w biei:~cych i maj~tkovrych przedstawia zal<'}cznik 
nr 2 do Zarz~dzenia. 
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Wydatki budietowe 

Wydatki Gminy Nowe Miaslo w I porroczu 2020 roku zostaly zrealizowane w kwocie 

16 198 277 ,596zt, co stanowi 53,90% planu, w tym: 


Wydatki bieZljce - plan 22248 412,09 zl, wykonanic 11518763,01 zl, co stanowi 52,00% 


planu. 


Wydalki maj'ltkowe - plan II 334245,3 1 zl, wykonanie 4 730 625,76 zl, co stanowi 42,00% 


planu. 


Realizacja planu wydatkow budietu Gminy Nowe Miasto w I pOlroczu 2020 rokn 


w poszczegolnych podziatach klasyfikacji przedstawia sit( w spos6b nast~puj<!cy: 


Ozial 010 - Rolnictwo i Idnictwo 


Plan - 8 148 424,81 zl, wykonanie - 4 261 728,29 zl, co stanowi 52,30% planu. 


W poszczeg6Jnych rozdziaiach wydatki wynosHy: 


RqzdziqlOJ010 hlU'ash-llktw'a WQdociqgQJVo i sanjtacYjna wsi 

Plan - 7 939 795,00 zl, wykonanie -4 056 908,84 , co stanowi 51 , 10% planu. 

W rozdziale tym wydalkowane s<! srodki na opfaty za uZy tkowanie gruntow poluytych 

wodami kwota 1 426,00 zt, oraz na zadania inwestycyjne pn: 

• 	 ,,Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacji sanitamej W Nowym Miescie" - plan 

7 878 095,00 zl. wydatki w I polroczu zostaly poniesione w wysokosci 4 055 482,84 

zl na zaplaly 1.3 budow(( kanalizacj j saoilarnej , 

• 	 "Budowa wodocictgu w m. Miszewo B" plan 60 000,00 zl, wykonanie 0,00 zl. Zadanie 

zostanie przesuni~te do realizacji na 202 t rok. 

Rozdziql 0/030 ~ lzb v rQlnicze 

Plan - 6 100,00 zl, wykonanie - 2 530,00 zl, co stanowi 41 ,48% planu, 

WpJata gmin na rzecz izb rolniczycb w wysokosci 2% uzyskanych wpJyw6w z podatku 

rolnego. 

8.a;dzial 0/095 - Pozos/ala dzialalnoSe 

Plan - 202 529,8 1 zl, wykonanie - 202 289,45 zl, co stanowi 99,88% planu. 

Wyplaty z tytuhl zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap,dowego 

uiywanego do produkcj i rolnej oraz pokrycie koszt6w post,powania w sprawie jego zwrotu 

przez gmin((. 
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Dzial 600 - Transport i I~c-znosc 

Plan - 767 244,00 zl, wykonanie - 80 946,77 zl, co stanowi J0,55% planu. 

W rozdziale tym zrea lizowane wydatki dotycz'l m.in. remont6w, modemizacji i bieZqcego 
utrzymanie dr6g gminnych, opla ly za umieszczenie urzqdzen w pasie drog wojew6dzkich 

i powiatowych oraz wydatki inwcstycyjnc na zadanie pn.: 

• 	 " przebudowa dregi gminnej Wolka Szczawinska - Modzele BartJomieje" 

- plan 530 444,00 zl, wykonanie - 0,00 zl. Gmina zloiyla wniosek 0 dofinansowanie 

w/w inwestycji. 

Dzia1700 - Gospodarka mieszkaniowa 

Plan-70 000,00 zt, wykonanie-17 781,00 zl, co stanowi 25,40% planu. 

Wydalki w tym dziale dOIYCZ<J jednego rozdzialu 70005 - Gospodarka gruntatni 
i nieruchomosciam i. S'l to wydatki bieZ<)ce zwiqzane z \.vydawaniem decyzji 0 lokalizacj i 

inwestycji oraz warunkach zabudowy i wyptata z tyrutu umowy zlecenia dotycz'lcego 
przygotowania decyzji 0 warunkach zabudowy. 

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokosci 40 000,00 zt oa zadanie inwestycyjne 

jednoroczne pn : .Zakup dziatki W ffi . Nowe Miasto" - realizacja zadania planowana w lipcu 

2020roku. 

Dzia1710 - Dzialalnosc uslugowa 


Plan - 20 000,00 zl, wykonanie - 0,00 zl . 


Zaplanowano wydalki oa wykonanie sflIdiuffi planu zagospodarowania przestrzennego. 


Dria} 750 - Administracja publiczna 


Plan - 3472 005,00,1, wykonanie -1 533 603,82 zl. co Slanowi 44,17% planu. 


W poszczeg6lnych TOzdzinfach wydalki wyniosly: 


Rozdzjal75Q11 Urzedy Woiewodzkie 

Plan - 83 136,26 zl, wykonanie 45 750,35 zL co stanowi 55,03% plano. 


Wydatki w tym rozdziale obejmuj<J wynagrodzenie osobowe i sk ladk i na ubezpieczenia 

spoleczne pracownika zatrudnionego do obslugi zadati z leconych z zaluesu administracji 


rZ'ldowej oraz zwrot niewykorzystanych dotacji 


ROZd;iql 75022 - flqdy groin {miast i mias' na Drawacb DowiOW> 


Plan - 51 500,00 zt, wykonaoie - 22523,00 zl, co slallowi 43,73% planu. 
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Wydatki w tym rozdziale obejmujC! m.in. wyptaty diet dla racLnych, przewodniczqcego rady 


oral i.n.ne zakupy l1a potrzeby rady. 


Rozrizial 75023 - Urzedy gmin fmiast j ",iasl na orawach vowialu) 


Plan - 2 832 682,84 zl, wykonanie - I 276595,25 zl, co slanowi 45,07% planu. 


Wydatki w tym rozdziale dotycZ<l: 


• 	 wynagrodzen osobowych j pochodnych od wynagrodzen pracownikow ufZ«du, 

odpraw emerytalnych plan - I 810407,85 zl , vvykonanic - 797 360,00 zt, co stanowi 

44% planu; 

• 	 dodatkawe wynagrodzenie raczne - plan 100 220,00 zt, wykonaoie - )00219,59 zt, 

co stanowi 100,00% planu; 

• 	 wynagrodzenia bezosobowe - plan 10 000,00 zl, wykonanie - 3 856,98 zl, co stanowi 

38,57%; 

• 	 pozosta1e wydatk i zwi<}Zane z funkcjonowaniem u~du, plan - 501 074,53 zi, 

wykonanie - 313 833,41 zl, co stanowi 64,91% planu. W tYIll: zakup energii, wody. 

serwisu, konserwacji i napraw sprz«tu elektronicznego j drukarskiego, badan 

okresowycb pracownik6w. obsruga prawna urz(tdu, uslugi iJ)fonnatyczne, op}aty 

i przesylki pocztowe, wyw6z nieczystoki pl"ynnych. ubezpieczenie mienia, oplary 

za usrugi te lekomunikacyjne kom6rkowe i stacjoname, koszry delegacji odbytych 

przez pracuwnik6w oraz zakup opa tu. papier ksero i do drukarek komputerowych 

na potrzeby ur~du, oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale; 

• 	 odpis na Z.F.S.S., plan - 32555,46 zl, wykananie - 24416,60 zl, co stanowi 75% 
planu; 

• 	 wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - plan 20 000,00 zl, wykonanie 13 481 ,00 zi, 
co stanowi 67,4 1% planu; 

• 	 splata ZObowl<lzan jst zaliczanych do tytulu dtui:nego (leasing) plan 25 560,00 zl, 

vvykonanie 12224,82 zl. co stanowi 47,83%; 

W rozdziaJe tym zostaly zaplanowane wydalki inwestycyjne - plan 332 865,00 zl, wykonanie 

II 202,85 zl na zadania pn: 

• 	 "Tennomodemizacja pawilonu handJowego w m. Nowe Miasto" - plan 

62865,00 zl, wykonanie 10 202,85 zl (zakupiono kant6wky i deski do remontu 

dachu). 

• 	 .. Montai: klimatyzacji w budynklJ Urzcydu Gminy w Nowyrn Mie~kie" - plan 
50000,00 zl, wykonanie 0, realizacja zadania planowana jest w 11 poJroczu 

2020 roku, 

• 	 "Tennomodernizacja budynku Urz~du Gmi.ny w Nowym Miescie" - plan 
150 000,00 zl, wykonanie I 000,00 zl (zakupiano mapy do celow 
projektowycb), W Sll!rpOlU 2020 roku planowane jest opracowanie 

dokumentacji projektowej. 
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• "Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzctdu Gm iny w Nowym 
Miesde" - plan 70 000,00 zt, wykonanie 0, realizacja zadania planowana jest 

w 202 1 roku. 

Rozdz;al 15Q75 - Promocia jednostek samorzqdu lervlOriqlnego 

Plan - 81 000,00:ti, wykonanie - t2 127 ,25 zt, co stanowi 14,97% planu. 

W ramach promocjj Gminy Nowe Miasto zaplanowano sTodki na wydatki na zorganizowanie 

imprezy plenerowej pn. "Jannark Nowomiejski", ktory loe wzglf;du na stan zagroienia 
epidemicznego zostal odwotany, oraz wydatkowano srodki na ogloszenia w prasie, publikacja 

zyczen wielkanocnych, opublikowano materialy promocyjne, druk i publikacjct ..Gmina Nowe 

Miasto w okresie wojny 1920roku". 

Rozdzial 75095 - Pg-ra<ifala dziqlall1oS¢ 

Plan - 423686,52 zl, wykonanie - 176607,97 zl, CO slanowi 41.68% planu. 

Wydatki zaplanowane z pozostalej dz iablnosci dotycZ<l zatrudnienia szesciu pracownikow 
w ramach rob6r publicznych i prac interwencyjnych w GZK w tym konserwatora 

oczyszczalni. W rozdziale uwzgJ"ciniono rowniei: wydatki zwi 'lZane z badaniami lekarskimi, 
szkoleniami BHP oraz zakupem odzieZy ochronnej. W Urzydzie gminy wydatkowano srodki 
na wyptat~ diet dla soltys6w, wyplacono dodatkowe wynagrodzenie za 20 19rok, oplacono 

sk tadki ZUS i FP oraz zakupiono materialy biurowe. 

Ozial 751 Ur~dy naczelnych organ6w wlad:ry panstwowej, kontroli 
i ocbrony prawa oraz S~dOWDictwa 

Plan - 26 563,00 zl. wykonanie - 17 482,59 zJ , co stanowi 65,82% planu. 

Rozdzial 75/0/ - Urzedy naczelnych organow wlodzy vOtistwowej kontrolj i ochronv Drawa 

Plan - 962,00 zl, wykonanie - 462,38 zl, co Slanowi 48,06% planu. 

W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotyczq zadan zJeconych gmtny zwi'rzanych 
z prowadzenicm i aktuaiizacjc:J stakgo rejestru wyborcow. 

Rozdzial 75107 - Wvbory Prezydellta RzeczvQQspo/j(ei POfskiei 

Plan - 25 601/00 zl, wykonanie - 17 020,21 zl, co stanowi 66,48% planu. 

W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotycz'l zadah zleconych gminy zwi'lzanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborow oa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dzial 754 - Bezpieczeilstwo publiczne i ochrona przeciwpoZarowa 

Plan - 288 830,26 zi, wykonanie - 144 888,29 zl, co stanowi 50,16% planu . 

W poszczeg61nych rozdzialach wydatki wyniosly: 
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RQzeizial754Q4 Komendy lYoiew6dz&1e Polic;/i 

Plan - 30 000,00 zl, wykonanie - 0,00 zl. 

Srodki finansowe zostanq przekazane na fundusz Wsparcia Policji Wojew6dztwa 

Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przez gmin~ zakupu samochodu 

shlZbowcgo oznakowanego dla pOlTZcb Poslerunku Policji \V Nowym Miescie. Realizacja 

w lipcu 2020 roku, zgodnie z zawanym poroZll.mieniem. 

Rozdzial75412 - Oc/zolnjcze straie polame 

Plan - 121 000,00 zl, wykonanie - 47 380,30 zl , co stanowi 39,16% planu. 

W rozdziale tym zrealizowano wydatkj zwi'tzane z utrzyrnaniem ochotniczych straZy 

poiamych m.in.: ekwiwalenty wyplacone dla cztonk6w asp biorqcych bezposredni udzial 

w dzialaniach ratowniczych, wynagrodzenie bezosobowe dla kierowcow wasp 
za utrzymanie gotowosc i bojowej , optacono skladki ZUS i FP, zakupiono paliwo, materiaty 

do remontu samochodu, wykonano przcgl'ld i legalizacj fi: zestawow ratowniczych, oplacono 

cnergi~ elektryczn<t, gaz, wod/V oraz optary za monitoring obiekt6w remiz oraz szkolenia. 

Rozdziq( 75416 - SCmi gminna (miejska) 

Wydatkowana kwota zostala przeznaczona oa wydatki zwi<Jzane z funkcjonowcmiem strazy 

gminnej, ptan - 84 850,26 zl, wykonanie - 52 031.11 zl, co s tanowi 61 ,32% planu w tyro: 

• 	 wynagrodzenia i pochodoe od wynagrodzeil oraz inne wydatki, plan - 82 100,00 zl, 
wykonanie - 50 868,41 zl, co stanowi 60% planu; 

• 	 zakup macerial6w, plan I 000,00 zt, wykonanie 0 (zaplanowano zakup 

uffiWldurowania dla straroika gminnego); 

• podr6ze shcibowe krajowe plan 200,00 zJ, wykonan ie 0: 


• odpis na Z.F.S.S. plan - I 550,262,1. wykonanie - 1 162,70 zL co stanowi 75%. 


Rozelzial 75421 Zarzqdzanie kryzysowe 

Plan - 52 980,00 zl. wykonanie - 45476,88 zt, co stanowi 85,84% planu. Wydatkowana 

kwota zostala przeznaczona oa zakup masek ochronnych, przylbic i p6lmasek. zakupiono 

ptyny do dezynfekcji, zcle antybakteryjne, r~kawiczki ochronne dla pracownik6w Urz~du 

Gminy i mieszkancow gminy w zwi~zku z epidemi~ 9 (COVID-1 9). 

Gmina Nowe Miasto przekazata SSW w Ciechanowie 200sztuk przylbic ochronnych, 132 

sztuki p6bnasek, 96 sztuk zeU antybakteryjnych i 5 sztuk 51itrowego plynu do dezyniekcji. 

Dzial 7S7 - Obsfuga dlugu pUblicznego 

Rozdzjal 15702- Obsluga pqQier6)~' lmrtoSciowych, lqedJ'l6w i pancze! jedtlostek samQrzgdu 

temQriainego 

Plan - 170900,00 z1, wykonaoie 49554,25 zl, co staoowi 29% planu. 
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Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotycz<l zaplaty odsetek od zaci,!gni~tych kredytow 

i obligacj i. Niskie wykonanie wydatk6w spowodowane jest obni ieniem stow procentowych. 

Dliat 758 - R6i:ne rozliczenia 

Rozdzia/ 75818- Rezenw og6lne ice/owe 

Plan - 38 500,00 zl. wykonanie - 0 ,00 zl. 


W I p6!roczu 2020 roku wystljpily zjawiska kryzysowe (COVlD - 19), na krafe byla polrzeba 


uruchamiania srodk6w przeznaczonych na zarZ<.}dzanie kryzysowe (srodki zostaty 


przeniesione do rozd.ziaru 75421 - Zarz<}dzanie kryzysowe). 


Dziat 801 - Oswiata i \o\--ychowanie 


Plan 7 636 100,75 z!, wykonanie - 3 691 677,16 zl, co stanowi 48,35% planu. 


W poszczeg6Lnych rozdzialach wydatki wynosi-ty: 


RQzdzia180101 - Szkolv uOdSIQwokff 

P lan - 3 889 000,00 zl, wykonanie - 1 975 969,90 zl, co stanowi 50,81 % planu. 

Poniesiooe wydatki przed!'tawiaj<l s iy nas[~puj <lCo: 

• 	 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen, ptan - 2 892 000,00 zl, wykonanie

1 326483,82 zl, co stanowi 46% planu; 

• 	 dodatkowe wynagrodzenie roezne. plan 179000.00 zt, wykonanie 143 335 .12 zl. 

co stanowi 80,08% planu; 

• 	 wynagrodzenia bezosobowc, plan - 15 000,00 zl, wykonanie - 11 640,90 zl, 

co slanowi 77,6 1% planu; 

• 	 odpis on Z.F.S.S. , plan - 141 000,00 zl, wykonanie - 105750,00 zl, co stanowi 75% 

planu; 

• 	 wyplat~ dodatk6w wiejskich - plan 90 000,00 zl, wykonanie 60 637.31 zl, co stanowi 
67,37% planu; 

• 	 zakup material6w i wyposazenia plan- 280000,00 zt, wykonanie- 136622,48 zl 

w tym: olcj opalowy omz zakup materia16w biurowych i srod.kow czystosci. 

• 	 zakup cnergii e lektrycznej, gazu i wody - plan- 40000,00 zl; wykonanie- 14726,17 
zl, co stanowi 36,82% planu; 

• 	 zakup srodk6w dydaktycznych i ksi'!:zek ( srodki pochodz,!: z programu grantowego 

"zdalna szkota") - plan liS 000 zl, wykonanic 114433,05 zl, co stanowi 99,5 1% 
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• 	 inne wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem szkary to plan 137 000,00 zt, wykonanie 

62 341,05 zt, W tym zakup UShig remontowych, intentetowych, ubezpieczenia 

budynku szkoinego, ustug telefonij komorkowej, ustug tel efonii stacjonamej, ustug 

zruowotnych, moniloring, szkolenia pracown_ik6w, deJegacje s ruzbowe prncownik6w, 

przegtC\d instalacji i przewod6w kominowych, wyw6z nieezys losei statyeh 

i plynnych. 

Rozdzia! 80104 Przedszko1q 

Plan - 1 636 000,00 zl, wykonanie 703 049,21 zl, co stanowi 42,97% pl.nu w tym: 

W ramaeh wydatkowanych srodk6w wyplacono wynagrodzenia dla 8 nauczycieli , 

1 pracownika administraeji oraz 10 pracownik6w obstugi przedszkola w tym : 

• 	 wynagrodzenia osobowe nauezycieli i pracownik6w obsrugi - plan 900 000,00 zl, 

wykonanie 374 888,07 zl, co stanowi 42% planu; 

• 	 dodatkowe wynagrodzenia za prac~ nauezycieli i praeownik6w obsrugi - plan 


71 000,00 zl, wykonanie 57 413,13 zl, co stanowi 81 % planu; 


• 	 skladki na ubezpieczeoie spoleczne ZUS ad wynagrodzeo., dodalk6w wiej skich plan 

162000,00 zl, wykonanie 85 098,33 zl , co stanowi 52,53% planu, 

• 	 skJadki na Fundusz Pracy plan 24 000,00 z1, wykonanie 7.929,24 zi. co stanowi 

33,04% planu, 

• 	 dodatki wiejskie wyplacone w I p6lroczu 2020 roku dla nauczycieli przedszkoJa, 

pJan 35 000,00 zl. wykonanie 14 157,93 zt, co stanowi 40,45% planu: 

• 	 w ramaeh umowy zlecenia w prledszkolu prowadzone byly dodatkowe zaj~cia 

z rylmiki jak r6wniei: zaj'Ycia z logo lerapi;, plan 30 000,00 zl, na len eel wydatkowano 

kwot~ 16460,00 zl, co stanowi 54,87% planu; 

• 	 odpis oa ZFSS plan 47 000,00 zl, kwota w wysokosci 35 250,00 zl zostala przekazana 

na rachunek Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych dla pracownik6w 

przedszkola i emerytow, co stanowi 75% planu; 

• 	 zakup uslug przez jst od inoych j ednostek samorz<idu lcrytorialnego (oplaty za dzieci 

z terenu gminy ucz~szczaj<Jce do inoych pn.edsz.koli) plan )0 000,00 zl, wykonanie 

15323,36 z1. co stanowi 51.08% planu, 

• 	 zakup srodk6w Zywnosci plan 100 000,00 zl, wykonanie 21 158,86 21, co stanowi 

21,16% planu. W I p61roczu 2020 wydatkowana na ten eel kwotajest 2decydowanie 

ni zsza w zwi<}zku z epidemill COVID-19, 

• 	 zakup oleju opalowego wydalkowano kwOl~ w wysokosei L8 790,06 zl, 

• 	 zakup artyku!6w biurowych (papie r, toner, druki) 750,30 zl, 

• 	 zakup srodkow czystosci w minionym okresie to wydatek w wysokosci 4 338,21 71, 

• 	 zakup srodk6w ochrony osobistej w zwi'lZku z trwajq.cQ epidemiCJ oa kwotcr 739,01 

zl,(maseczk i, plyny dezynfekujqce), 

• 	 wymieniono wykladziul( podlogow<J w jednej sali l'Icznie D8 kwol~ J 507,24 zl. 

• 	 drobne remonty (naprawa kosiarki) na kwot~ 943,00 zt, 
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• 	 zal<:up pomocy dydaktycznych (mata edukacyjna, ksiqiki) na kwot, t 559,20 zl. 

• 	 zakup uslug zdrowo01ych (badania okresowe pracownik6w) 307,50 zl. 

• 	 koszty zwi¥ane Z oplatami w I potroczu 2020 roku za : energi~ 13 517,73 zl, gaz 

266,00 zt, za wod~ 970,94 zL optaty za rozmowy telefoniczne wyniosly J 391,50 zl. 

wyw6z nieczystosci ciektych - 3 078,00 zl, wyw6z nieczystosci stalych I 856,00 zl. 

• 	 ubezpieczenia budynku i mienia przedszkola wydatkowano 712.00 zl, 

• 	 2051310 r6wniei: przeprowadzone badanie strum technicznego calego budynku 


na kwot9 - 984,00 zl, 


• 	 zakupu odzieZy roboczej dla pracownik6w w/w pLac6wki oa kwoty - I 45 5,20 zi, 

• 	 pozostate wydatki oa t,!:czn<} kwot(( w wysokosci - 2 77 t ,21 zl dotycUJ zakupu 
rnateria16w gospodarczych niezbtydnych do prawidlowego funkcjonowania plac6wki 

(monitoring, kwiaty, benzyna, oraz pozostale art. gospodarcze). 

W Przedszkolu SamoJ""Uldowym im. Misia Uszatka w Nowym Miekie na dzien 


30.06.2020r. wysttlpily zobowi'lZ3nia niewymagalne w kwocie ·- 5 380,17 zl. 


Rozdziql 80/!3 - DowQzellie uczn;ow do szkdl 

Plan - 200 000,00 zl , wykonanie - 97553,03 zl, co stanowi 48,78% planu. 

W rozdz iale tym realizowane s" wydatki zwi"zane z dowozem uczniow do szk61oraz zwroly 

dla roclzic6w za dow6z niepelnosprawnych dzieci do szk61. 

RQzdzial 80120 - Licea Og6111okszUtlcqce 

Plan - I 477000,00 zl, wykonanie 791 090,92 zl, co stanowi 53,56% planu w tym: 

• 	 wynagrodzenia i pocbodne ad wynagrodzen, plan - I 427 000,00 zl, wykonanie 

768590,92 zl, co stanowi 53.86 % planu; 

• 	 dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 89 000,00 z1, wykonanie 74832,20 zl, 

co stanowi 84,08% planu; 

• 	 odpis oa Z.F.S.S .• plan - 30 000,00 zl, wykonanie - 22500,00 zt, co stanowi 75,00 % 
planu; 

• 	 pozostale wydatki, plan - 20 000,00 zt, wykonanie - 0,00 zt. 

Bozdzial80146 - Do/qzta/canie i doskonalenie nauczvcieli 

Plan - 5 000,00 zit wykonano - 0,00 zl. 

Rozdzial80J48 - Stol6wki szkqllle i QnedszkQlne 

Plan - 109 400,00 z~ , wykonanie 19 087,41 zL co stanowi 17,45% planu w rym: 

• 	 wynagrodzenia l pochodne ad wynagrodzcn. plan - 61 600,00 z1, wykonanie 

12435,23 zt, co stanowi 20,19 % planu; 
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• 	 odpis na Z.F.S.S., plan - 800,00 zi, wykonanie - 600,00 zi , co stanowi 75,00 % planu; 

• 	 zakup srodkow zywnosci plan - 40 000,00 zl , wykonanie - 6052, 18 zl. co stanowi 

15, 13% planu; 

Rozdziql 80/50 Realizacia zadaa wymagqjqcych slo£Owaniq sqecialIJej organizacii nauki 

i metod qrqcy diu dzieci i mlodzieiy w szkolach Qodstawowych 

Plan - 137600,00 zl, wykonano - 62 406,7 1 zl, co stanowi 45,35% planu, w tym: 

• 	 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen, plan - 126 600,00 zl, wykonanie 

60 047,53 zl, co stano wi 48,00 % planu; 

• 	 dodatki wiejskie, plan - 5 000,00 zl, wykonanie planu- 2 359,18 zt, co stanowi 47,18 

% planu; 

• pozostale wydatki (ustugi i zakup male rial6w), plan 6 000,00 zl, wykonanie - 0,00 zl, 

Rozdziql 80/53 - Zapewnienie UCZlliOIll prawn do bezQ/qtnego dosteall do DodrecZ/likblV. 

mm erjal6JV edukacY;l1 ych Ilib Olateria16Jr CwiczeniQ\1:YCh 

Plan - 28 762,00 zl, wykonano - 0,00 zl. 

DOlacja ccJowa zostala przeznaczona oa zakup podr~znik6w dla uczniow Zoslanie 

wydatkowana w II p6rroczu 2020 roku. 

Rozdzial80195 Pozostala dzialalnosc 

Plan 153338,75 zl, wykonanie 42 519,98 zl, co stanowi 27,73% pl,nu. 

W rozdziale tym wykazane S<) wydalki dotycz<)ce realizacji projekru " Aktywny w szkole 

kreatywny W Zyciu w tym: wynagrodzenia osobowe wra'Z z naleZytymi skladkami ZUS. 

oplaty za najem sallekcyjnych oraz zaj~cia z j~zyka angielskiego i zaj ~cia dydaktyczne. 

Niskie wykonanic wydatk6w spowodowane jest zamkni~ciem plac6wki oswiatowej (nauka 

walna) na skutek pandemii COVID-19, 

Dzial 851 - Ochrona zdrowia 


Plan - 75 000,00 zl, wykonanie - 35 372,7 1 zl, co stanowi 47,16% planu. 


, 
W poszczegolnych rozdzialach wydalki wynios1y: 

Rozdzia/85153 Zwolczoll je Ilarkomanii 

Plan - 2 000,00 zl, wykonanie - 0,00 zl 

RQzdzial85154 - Przecjyl'dzjalatlie aikoholizUlOwi 
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Plan - 73 000,00 zt, wykonanie - 35 372,7 [ 21, co stanowi 4g)46% planu w tym: 

• prowadzenie punktu konsultacyjnego: 

• zorganizowano koncert; 


• opJaty s'!:dowe; 

• zakup material6w z elementami profilaktyki; 

• wyplacono diety i wynagrodzenia dla cztonkow komisji. 

Dzial 852 - Pomoc spoleczna 

Plan - 692 545,00 zl, wykonanie - 297654,66 z1, co stanowi 42,98% planu. 

Rozdziqi 85202 - Dom)l Domon spo/ecznej 

Plan 108000,00 zl, wykonanie 37305,90 zl co stanowi 34 ,54% planu - wydatki zwiqzane 

z opfatami za osoby przebywaj<Jce w domach pomocy spolecznej . 


Razdzial852Q5 - Zadania w zakresie przecjll'dziaiallia przemocy w rodzjtlie 


Plan 3 000,00 zI, wykonanie 0,00 zl. 


R.ozdzia1852/3 - SHadid na ubezpieczell je zdroHlollle oplqcql1e zq osoby DQbjerajoce njekt6re 


iwiadczenia z Pomqey SDOIeCZlIgi oraz zo ruoby IIczestniczace W zajecjach W CClllnWI 

wtewdi sDolecznej, 

Plan - 5 800.00 zl , wykonanie - 2439,45 zl, co stanowi 42,06% planu - opbcone skladlU 

na ubezpieczenia zdrowatne za osoby pobieraj<Jce swiadczenia piel ~gnacyjne. 

Rozdziql 85214 - Zqsi{ki okresowe. celowe i QQIJ/OC W "afurze grat sklqdki "" ubeze;eczenia 

emerytalne i rento we. 

Rozdzial ten obejmuje dotacj ~ celow~ z budietu pallstwa na zadania wlasne gmin - pJan 
41 000,0021. wykonanie 9 382,00 zl , co stanowi 22.88% planu - wyplacono zasilki okresowe 
osobom dlugotnvale chorym, beZTabatnym i niepelnosprawnym . Zasilki celowe wyplacono 

dla 16 radzin. Gtownym powodem pnyznawama 7..asitkOw jest bezrobocie. 
niepernosprawnosc, bezradnosc w sprawach opiekunczo-wychowawczych j prowadzenia 
gospodarstwa domowego, wielodzietnosc rodzin lub patologie, np. alkoholizm. 

Rozdzial85215 - Dodatki mieszkaniowe 

Plan I 000,00 zl, wykonanie 0,00 zl. 

Rozdziql85216 - Zasilki stqle 

Rozdzial ten ta dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania wiasne, plan - 70 000,00 zl, 
wykananie 35503,11 zl, co stanawi 50,72% planu. 

21 




GOPS wyptacil 65 zas ilkow statych dla 8 osob samotnych i 3 osob pozostaj~cych w rodzinie. 

Zasilki wyptacane s,! pelnoletnim osobom calkowicie niezdolnym do pracy z powodu 

niepelnosprawnosei b,!di wieku, kt6rych doch6d jest nizszy od krytcrium dochodowego. 

okreslonego przepisami ustawy 0 pomoey spo\ecznej . 

Rozdziql 85219 - OSrodki pomocy sPQ/ecznej 

Plan 357 106,00 zl, wykonanie 178383,24 zl co stanowi 49,95% planu w tym: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen, odpis na ZFSS, pozostale wydaLki zWI¥ane 

z funkcjonowaniem OOPS. 

Rozdzjal 85228 - Uslu?; opie.$]uirze j specjqlistvczne us{ugi opiekwtcze 

Plan - 67706,00 zl, wykonan ie 25670.36 zl, co stanowi 37,91% planu. GOPS ,wiadczyl 


usJugi opiekUlicze w ICJcznej liczbie J23 1 godzin dla 3 swiadczeniobiorcow. 


Rozdziai 85230 - Pornee w zakresie doiyw;alla 


Plan - 38 933,00 zl, wykonanie 8 970,60 zl, co stanowi 23,04% planu. 


Rozdzial tej obejmuje dotacjlt celow'l atrzyman~ z budietu panstwa na reaJizacj r: zadait 

wtasnych w zakresie doi:ywiania. 


Dzial 853 - Pozostale zadania w zakresie poUtyki spoleczoej 

Rozdzial85324 -Pans!WQWv Fundusz Rebabiliwcii 0s6b MeQetnosprawnycb 

Plan 30 000,00 21, wykonanie - 20334,0021, co stanow; 67,78 % planu. 


Dzial854 - Edukacyjoa opieka wychowawcza 


Plan 250 200,00 21, wykonanie - 104252,9321, co stanow; 41.67 % planu. 


Rqzdziql85401 - Swjetlice g kollle 


Plan - 202 200,00 zl, wykananie - 97 088.93 zt, co stanowi 48.02 % planu w tym: 


• 	 wynagrodzenia i pochodnc ad wynagrodzdl , plan - 185400,00 zt, wykonanic 
87094,50 zl, co stanowi 46,98 % planu; 

• 	 dodatek wiejsk i. plan - 9 800,00 zl, wykonanie - 4744,43 zl, co stanowi 48,41 % 
planu; 

• 	 odpis na Z.F.S.S., plan - 7 000,00 zl, wykonanic - 5 250,00 zl, co stanowi 75 % planu; 
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Rozdzial 8541 5 - Pomoc ma(erjaln4 dla uczni6w 0 cbarablerze socjalnvm 

Plan - 28 000,00 zl, wykonanie - 0 ,00 zl. 

Swiadczenia w tym roz.dziale maj 'l na celu wyr6wnanie szans edukacyjnych wychowank6w, 

popraw~ dos('t})nosci kszta!cenia na wyzszych poziomach edukacji dla dziec i i mtodzicZy 

z uboiszych [odzin omz umoi li wienie upowszechniania wykszta!cenia sredniego. 

Ujmuje si~ tu wydatki dotyczqce m.in. wypbty stypend.i6w socja lnych (wyplata nast<!:pi w U 

p6lroczu 2020 roku). 

Rozrizial 85416 - Pul1l0C mqteria/nq dln ucznjQw a chqraktene motywgcw'nym 

Plan - 20000,00 zl, wykonanie - 7164,00 zl, co stanowi 35,82% planll. 

Dziat 855 - Rodrina 

Plan 6 732 908,00 zl, wykonanie - 3 808 026,45 zt, co stanowi 56,56 % planu. 

Rozdzial8550} - Swjaciczenie wychowgwcze 

Plan 4 379 000,00 zl. wykonanie - 2 416 248,90 zl, co stanowi 55 , 18 % planu. 

W 2020 roku realizowano zadanie zlecone gminie • swiadczenie wychowawcze 

w ramach programu Rodzina 500+. W ramach tegu programu wyplacono 4 838 swiadczen 

wychowawczych dla 801 dzieci na og61ni'} kwot~ 2402663.20 zl. Wydatki na realizacjy 

uslawy 0 pomocy panslwa w wychowywaniu dzieci wyniosly og6Jem 13585,70 zl. 

Rozdzial 855Q2 - $wiadczellia rodzinne. Swiadczenie z (undllszu alimenlacviner:opraz skladki 

no ubezoieqenia emelytaill e i ref/lowe z ubezoieczellia sQolecztlego 

Plan - 2098 500,00 z~ , wykonanie - I 339205, 15 zt, co stanowi 63,82% planu. 

Na swiadczenia rodzinne ~wiadczenia z fundus:w alimentacyjnego oraz koszry zwiqzane z ich 

realizacj'l wydatkowano w I p6lroczu 2020 roku kwoty 1 339 205,1 5 zt, (w tym : srodki 

z Budi.elU Wojewody w kwocie I 33 1 578.63 zJ oraz srodki w/asne gminy w kv,.'ocie 7626, 52 

zl) w szczeg6lnosci na: 

- na wyplary zasilk6w rodzinnych wraz z dodatkami 371.245,1 5 zl 

- wyplala jednorazowych zapomog 7. tyturu urodzenia dziecka 15.000,00 zl 

- fla v.rypla~ swiadczen piel~gnacyjnych 42M.931 ,00 

zl 

- na wyplat~ zasilk6w piel~gnacyjnych 167.892,00 zj 

. na wyplaw swiadczenia rodzicieiskiego J0 1.674,00 zl 

. na wypta{~ specja lnych zasitk6w opiekunczych 3.720,00 zl 
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- jednorazowe swiadczenie z ustawy .2a Zyciem" 0,00 zl 

- na v.ryplat~ swiadczen z funduszu aliment~cyjnego 110.871,00 zl 

- optacono sk ladki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 99.574,92 

(ZUS/KRUS) zl 

- na wynagrodzenia (i ich pochodne) dla pracownikow 
realizujl)cych swiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: 

36.753,51 zl 

- w (ym srodki )vlasne gminy 
4.082,95 zl 

- pozostale wydatki biei<Jce zwi ~zane z rea li zaCJl) 5wiadczen 

rodzinnych (m.j n. zakup material6w biurowych, 3.543,57 zl 

oprogramowanie, szkolenia praco wnik6w) l'lcznie, 

- w rym srodki wiasne gminy 3.543,57 zl 

Rozdzial85503 - Karta Duiei Rgdzinv 

Plan - 160,00 zl, wykonanie - 0,00 zl. 

Rozdz jql85504 - Wsoieranje roci;iny 

Plan - 213 701,00 zl, wykonanie - 27341,55 zl, co stanowi 12.79% planu. Zadania asystenta 
rominy. 

W br. dofinansowanie "Programlt asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zas lvpczej 
na 2020 rok" planowane jest w fonnie niewysokiej dOLacji na wyptatyjednorazowego 
dodatku do v.rynagrodzenia asystcnta rodziny jako fonna docenienia za prac~ w okresie 
pandemii koronawirusa. WI porroczu 2020 roku gmina nie otrzymata srodkow na realizacjl( 
tego programu. Wydatki wlasne gminy zwiC}Zane z zatrudnieniem asystenta i wspieraniem 
rodzin niewydolnych wychowawczo rowne S'l kwocie 27 341,55 z1 GOPS Nowe Miasto 
zatrudnia jednego asystenta rodziny, kt6ry obejmuje wsparciem 5 rodzin z problemami w 
wypeffiianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych, w tym 3 rodziny zobowi(lzane zostaly 
do wspolpracy z asystcntem przez sl)d. W rodz.inach tych wsparciem obj~tych byto 10 dzieci. 
Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny w wypemiaJ1iu funkcji opiekutlczo
wychowawczych i podnoszeoiu kompetencji rodzicielskich w eelu utrzymania dzieei w 

srodowisku rodzinnym b<!d.t praea z rodzin<t biologiczn'l dziecka umies2c'Zonego w pieezy 
zastypczej, w celu umozliwienia powrotu dziecka do rodziny. Mimo wysilkow sluib 
socjalnych i innych instytucji (w tym oswiatowych, s~du i sruzby zdrowia) nie Z8wsze moina 
zapewnic dziecku bezpieczenstwo i warunki do wtasciwego rozwoju w rodzinie biologicznej. 
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Rozdzial85508 ~ RodzilIV zasteucze 

Plan ~ 17 000,00 z!. wykonanie - 8 92 1,50 zl, co stanowi 52,48% planu, wydalki zwi(Jzane 

z pobytem dzieci w pieczy zastypczej. 

W pieczy zastffpczej urnieszczooych jest 3 dzieci z terenu naszej gminy, w tym: jedno 

dziecko w rodzinie zastypczej spokrewoioncj . dwoje dzieci w rodzmach zast~czych. Gmina 

jest zObowi(Jzana do ponoszenia cZySciowych kosztow pobynl dzieci w pieczy 7..aslffpczej . 

W 1 p61roczu 2020 roku wydatki zwi,,"zane z pobytem dzieci w pieczy zast~pczej wynios ty 

8921,50 zl. 
Rozdz;«1 85513 - Skladki nu ubezpieczenja zdrowotne ovlqcane za osobl' Qobiera;qce 

njektore iwiadczellja rodzinne. zgodnie z Pl7eDisami ustawv 0 SwiadczeJliach mdzinnvch oraz 

za oA'ohv Dobieraj(Jce zasilki dla Qnjeklluow z godnje z przep;sumi us lalW Z Jll jn 4 kwjew;a 

2014,. Q usla/euit{ i WYDlacie zasilk6w diG oDieiawQw 

Plan - 24547,00 zl, wykonanie - 16 309,35 zl, co stanowi 66,44% p1anu. 

W ramach zadail z zakresu administracji ~dowej oplacano skJadki oa ubezpieczenie 

zdrowotne za niektore osoby pobieraj'}ce swiadczenie piel~gnacyjne lub specjaloy zasitek 

opiekuilczy w l'lcznej kwocie 16309,35 zt 

GOPS Nowe Miasro uczestniczyl rowniez w Programie Operacyjnym Pomoc 

ZywnoSciowa 20 14-2020 wsp6lfinansuwanym z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Porrzebuj'lcym (FEAD) Podprognlm 2019. Pomocq w fonnie paczek 

zywnosciowych w ramach w/w programu obj~to 84 rodzin y. 

Ozia! 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 

Plan - 4 823 425,70 zl, wykonanie - I 994 50 t ,54 zt. co stano wi 41,35% p1imu. 

W poszczegolnych rozdzialach wydar ki wynosily: 

Rozdzial 90002 - GosDQdqrkq qdvadami 

Plan - 1 050348,39 zl, wykonanie ~ 484 448,52 zl, co stanowi 46,12% planu. 

Wydatki w rym rozdziale dotycUJ odbioru i wywozu odpadow komuna1nycb od mieszkallc6w 

Gminy Nowe Miasto or8Z wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS i FP), odpis ZFSS 

i szkolen,ia pracownik6w obsrugujqcych system gospodarki odpadami. 

RozdziQi 90001- Oczvszczanie mias( i lVSj 

Plan - 6 000,00 zl, wykonanie - 2 055,76 zl, co stanowi 34,26% planu. 

W Urz~dzie Gminy wydatki w tym rozdzia1e dotycZCJ wywozu i utylizo.cji padlej zwierzyny. 
W GZK w Nowyrn M iescie poniesione zostaty wydatki na zakup work6w na odpady 
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i rc;kawiczek jednorazowych dla pracownik6w, kt6rzy zbieraj Cl smicci z terenow gminnych 


(parki. teren przy zalewie i oa targowisku). 


Rozdzial 9QQ04 - Utrzvmanie z jeieni w miastach i gminGch 


Plan - 12 000,00 zl, wykonanie - 3 852,0 I zl, co stanowi 32, I 0% planu. 


Wydalki w tym rozdziale dotycZIJ zakupu kwialow oraz ziemi ogrodowej, kol)' 


j nawoz6w do roslin ozdobnych. 


R02dzial 90005 -Ochronq Dowie!rza atmos(eQ'cznegq 

PI,n 1 755 680,3 1, wykonanie 0,00 zt. 

W rozdziaJe tym zostaJo 7.aplanowane zadanie inwestycyjne objyte WPF po: "Obniien ie 

poziomu niskiej emisji i poprawa jakosci powietrza poprzez. wymjan~ urz'l<izen grzewczych 

w indyv",'idualnych gospodarstwach domO\vycb na terenie Gminy Nowe Mias(o" na lata 2018 

- 2020 w wysokosci I 752680,31 zt, wydatk6w w 1 p61roczu nie poniesiono. Rea li zacja 

zadani a nast'lPi w 11 p6lroczu 2020 roku. Na zakup materia16w zaplanowano srodki 

w wysokosci 3 000,00 zl, kt6rych nie wydatkowano. 

Rozdzial 9Q0/3 - Schroniska dJa zw iel'zal 

Plan - 60 237,00 z), wykooaoie - 3 J 17 1,61 zl. co stanowi 51 ,75% pJanu. 

Wydatki w tym rozdziale dotycZ<} pokrycia koszt6w utrzymania zwjerz~t w schronisku. 

Rozdz ja/9QQl5 ~ OSwietlenie utic. plac6w i drOp 

Plan - 436 941,00 zl. wykonanie - 365 671,41 zt, co staoowi 83,69% planu. 

Wydatki w tym rozdziale dotycz.q pokrycia koszt6w zuiycia energii oswiellenia ulicznego, 

plac6w i dr6g w gminie. 

RD.z.dzjal 90017 - Zaklady gosDQdarki kowllnalnei 

Plan - 769 548,00 zl. wykonan;e - 406395,99 zl, co stanow; 52,8 1 % planu. 

w ramach p rowadzonej dzialalnoSci Gminny Zaklad Korounalny 
w Nowym MieScie ponosil wydarki zwi~zane z zatrudnieniem 14 pracownikow: jedenastu 

robotnik6w gospodarczych, kierownika GZK i ksi((gowego oraz jednej osob(( na umow(( 

zlecenie - wydatki w kwode 330595.63 zt. Zakupy material6w, energii, wydatki na zakup 
li cencj i, wyposai.enia bium, komputera wraz z oprogramowanicm, paliwa i material6w 

eksploatacyjnych do maszyn i uruJdzen wykorzystywanych oa tcren ie gminy to wydatki w 

kwoc ie 45 027,86 zJ. Wydatki w kwocie 895, 13 to koszty z\.viClzane z Ulbezpieczeniem 

pracownik6w przed C0V1D-1 9. 

Zaklad panosH r6wniez opbty zwillzane z zakupem usrug. m.in .: zdrowotnych, 
wdrozenie i serwis program6w komputerowych, nadzor inspektora RODO, remotlty maszyn i 
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urU}dzeo, usrugi pocztowe, oplaty za uslugi obcjmuj,!ce wykonanie anali z, podroi.e krajowe 

i szkolenia pracownik6w to wydalki w kwocie 13 378.87 zt. 
GZK ponosi rowniei wydatki z:wi,.zane 2. ob ligatoryjnymi odpisami na Zakladowy 

Fundusz Swiadczen Socjalnych w wysokoki 16498,50 zt co staoowi 75% planu. 

Rozdziai 9QQ 19 Wo!Y»Y j lvwfatkj zwiqzqae z gromadzeniem .YrndkOw Z op/m I kqr 

za korzystanie ze .~rodowisk(! 

Plan - 900,00 zt, wykonanie - 0,00 zl. 


Rozdzial90026 Pozostale dziqlania zwiazqne z gQSDOdarkq odoadqmi 


Plan -7 610,00 zl, wykonanie - 6386,65 zl, co stanowi 83,92% planu. 


Wydatki w tym rozdziale zostaly poniesiooe na apiaty z tyturu adbioru folii rolniczych 


i innych odpad6w pochodzenia z dzialalnosc i rolniczej. 


Rozdzial 90095 - Pozostala dziala/noSi 


Plan - 724 J61 ,00 z1, wykonan ie - 694519,59 z1, co slanowi 95,9 1% planu . 


Wydatki w tym rozdziale dotycz<I pokrycia koszl6w na wykonanie chodnika z kostki 


brukowej, montai lawki parkowej oraz naprawa instalacji elekttycznej, plan 34 000.00 zJ, 
wydatkowano 30 579,52 zt, co stanowi 90% planu. 


W rozdziale tym zosta ly poniesione wydatk.i na zadania inwestycyjne jednoroczne i obj~te 


Wl'F plan 690161,00 zl wydatkowano 663940,07 zl na pn.: 


• 	 "Modernizacja monitoringu w Rynku 016wnym w m. Nowe Miaslo" - plan 12000,00 
zl, wykonano 10 780,70 zt - zadanie zostal0 zakonczone. 

• 	 ,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Wesoly Krasnal" plan 15 000,00 zt, 

wykonanie 0,00 z l, zadanie do realizacj i w II polToclU 2020 roku. 

• 	 ,.Pr.lebudowa budynku przy ul. Browarnej" - plan to 000.00 zl. wydatkowano 0,00 zl, 

• 	 "Ksztahowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudow~ lerenu przy ul. G16wny 

Rynek w Nowym Miescie" - plan 653 161,00 zl, wydatkowano 653 159,37 zl . 

Dzia1921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 


Plan-197 300,00 zl. wykonanie-I04 415,68 zl, co slanowi 52,92% planu. 


W poszczeg61nych rozdziatach wydatki wyniosty: 


Rozdzia/92109 - Domv i osrodki !aJ--'tIllY .hviedice klllb)l 


Plan - 142300,00 zl. wykonanie - 674 15,68 zl, co stanowi 47,38 % planu. 
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Plan; wyda tki W lYm rozdziale dotycz<J dotacji dla Gminnego Osrodka Kultury w Nowym 

MieScie - plan 95 000.00 zl, wykonano 52000,00 z1. co stanowi 54,74% planu. Poniesiollo 

wydatki nn pokrycie koszt6w zuiycia energii, Intemetu, wywoz nieczystosci. monitoringu 

obiektu Wjejskiego Osrodka Kultury w wysokosci 15415,68 zl. 

W rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny nie objlYty WPF pod nazw'! ,,zakup wraz 

z montaiem butti gazowej do Wiejskiego osrodka Kultury w Nowym Midcie" plan 

20000,0021, wykonanie 0,00 zt. Realizacja zadania planowanajest w II pOtroczu 2020 rok ..u. 

Rozdzial 92116 - Bjblioleki 

Plan - 55 000,00 z1, wykonanie 37 000,00 zt, co stanowi 67,27% pJanu. 

Plan w tym rozdziale dotyczy dotacji dla Biblioteki Gminnej w Nowym Mie.scie. 

Dzial 926 - Kultura fLZYCZDa i sport 

Plan - 142710,2621, wykonanie - 87 J68,79 zl, co stanowi 61,08% planu. 

RQzdzjai 22605 - Zadania tV zakresie kutlU/J! fizYczllei i sDqrlu 

Wydalki lego rozdzialu dotyczq rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie 

Gminy Nowe Miasto, w tym na: dotacja ( plan 85 000,00 21. wydatkowano 56000,00 zl co 

stanowi 65,88% planu) dla klubu Spoltowego "SONA" oraz wynagrodzenie i skladki na 

ubezpieczenia spoJeczne i f\Jndusz pracy dJ a osoby zarrudnionej na stanowisku trener 

srodowiskowy . plan 57 7 10,26 zl, wydatkowano 3 1 168,79 zl. 

Na dzien 30.06.2020 roku nie wyst'tpuj~ zobowil1zania wymagalne. 
Zobowi~zaRia niewymagalne RB dzicn 30,06.2020 roku wynoszll 286 498,48 zl. 

WO 'n 

,,'/awomir (Jrill.\'Z Zi/lewski 
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Zal"cznik nr 4 

WYKQN,\ NIE DOCH006w I WYDATKOW ZWII\ZANVCH Z REALlZACJ.-\ ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZt\DOWE.J I INNVCH ZLEC ONYCH ODRF,BNVMI USTAWAM I 
Zt\ I P{)LROCZE 2020 ROKU. 

l r.\kn:su adminis!F.lcji rZ<}dowej oraz iMych zadail 
20 10 

lzwi~om g.w.io. zwi1Jzkom powialowo-gminoym) 

4010 osobowe 

41 10 !Skladki spoleczne 

na FunduSl: Prncy or~ Solidamo.kiowy FunduS<!: Wspnrcia 
4120 

4210 material6w i 

4430 sktadki 

7S01l 

"' 2010 IbiclllCych T. zakresu adminislI'lIcji rllIdowej ocaz HUly<::h U1d'lli 

40 10 Wynagrodzenia oSOOow<:: pr-.tcownik6w 

4040 Dod3tkow~ wynagrodzenie roczn .. 

4 110 

na F\mdu~z Prncy onz Solidamoi.ciowy Fundusz Wsparcia 
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srodkOw dydalcty";2n y,,; h i 

80 lS3 

85501 

2010 

4UlO 

4110 

4120 

20 10 

3030 

411 0 

41 20 

4 170 

4210 

20 10 

4240 

2060 

40J() 

z zakresu admini strocji rutdowej oraz innych zadari 

(7.\... i~kom gmin, zwi!/zkom pov.riatowo-gminnym) 

pntcownikow 

na ubezpiecz.enia spolecroe 

:,r_-,· ... 

7..ap('woieoi(' uC"Loiom prawa do m-zpllunego d051~PU do 

podr(,<,l.olkOw, materialllw cdukacyjoych lub mal £'rialltw 

z zakrcsu administracj i rLijdowcj Ollll innycb zadrui 
(7.\via<:kom gmin, zv.ri¢om powiatowo-gminnym) 

Swilldczenia wychowawcze 

, 
administTaC)i rzljdowej zleoone gm.inom (zv.iazkom gmin, 

powiatowo-grninnym), zwi;p:ane z rcaluacj~ swiadczenia 

POlJ)QC pailstvro w \\')'ChO""llniu dzicci 

osobowo::: prncownik6w 

ns Fundus:;:: Pracy oraz Solidamo:kio\\'y Fundus..: Wsparcia 

N icpemosprawnych 

0_' 

gmin, zwi~zkom powiatowo-gm.lnnym) 

nil ubezpieczenia spo/ecroe 

nil Fundusz Prncy oraz SolidamoSciowy Fundusz Wsparcia 

~"' 

malerialo"" i wyposaicnia 
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4040 Dodalkolol't wynagr0d7..eoia rocznt' 0,00 0,00 2910,00 2824.5 1 95,10 

4 11 0 Skladki oa ubapicczcnia spokczne 0,00 0,00 7324 ,00 71.)0,04 10,79 

41 20 
SkJadki DB FUOllusz Pr.Jcy or~ Solidarn~iowy funduS?: Wsparcia 
Ds6b Nic:pehloS plltWD h 

0,00 0 ,00 980,00 101,95 11,02 

4210 Zahzp IDIII c:ria!6w i wyposa:tenia 1 000,00 

4300 Zakup \l5mg pozo,sl3!yeh I 165.00 I 107,37 95,05 

4440 Od pisy za zakJadowy fu ndusz ~wiadC'Zc{] socjalnych I HO,DO I 162.50 75.00 

8SS0Z 
SWladclcn la roddnnt. swllldCZl:n la z funduszu allmentacyjncgo 

oraz skladkl na ubczplfo' czcnia cmerylalnc I rentowe z 
ubczplecunla spolecznego. 

1087000,00 I 331000,00 63,82 2 087 000,00 133 1 578,63 63,80 

2010 
OOlacje tt lowe o lrrymMe 7; bud7.t'lu paitstwa na reaJizacj (( zadan 
bici4cych l ZlmSU adrninislrtlt j i notdowej oraz innych zadan 
zleeon)"1:b gminie (zwi¢om gIn"".zwi'llkom l'IOlviatowo-gminnym) 

2 087000,00 I 332 000.00 63,82 0,00 0,00 

3 11 0 wiadc:z.eoia spolecrroo: 1 895530.00 1199 333. \ 5 63.17 

401 0 Wynagrodzeoia osobowe p~eoWDik6w 0,00 0 ,00 50394,00 26 \65.00 51,92 

4110 Skladki 03 ubezpica<;nia spokc2.nc 0.00 0.00 139 840,00 lOS 384,3 1 75.36 

4 120 
Skladk.i oa Fundus:z Prxy Oral Solidamokiowy Fundusz Wsparc.ia 
O.s6b Nicpemo'prawnyth 

0 .00 0 .00 1 :!36.00 6%. 17 56.32 

8!i503 Karta Omj Rodrill), 160,00 105.00 65,63 160.00 0,00 0,00 

2010 

42 10 

Douc.jc: celowe olrtym.me z bYdieLu paiJslw3 na realizocj~ ~dari. 

bidllCych lulresu administraeji nJjdowej oraz iMych l.'Idrui. 
zl«onycb gminie (zwil1zkol'D gullo. zwi<Jzkom powiatowo-gminnym) 
uS13wami 

Zakup malc ria l6w i wyposalenia 

160,00 

0,00 

105,00 65,63 0.00 

160,00 

0,00 

0,00 0,00 

85504 Wsph:r-an!c rodzioy 161 000.00 0.00 0,00 161 000,00 0,00 0,00 

2010 

[)QUlcj c: celowe Oll't)'O'l3ne z budietu pailstwa os realizacj .. zad3D 

biei.llc),ch ll.akruu adminislI<\Cji f14dowej oraz innych z..adilll 
zleconrch gminie (zwillzkom gmin, zw4,zkom powialowo-gminnym) 

16 1 000,00 0,00 0,00 0,01) 0,00 

311O 

42 10 

Swiadczenia spoleczoe 

Zakup maleria/ow i wyposaienia 

160 175,00 

150,00 

0,00 

0 ,00 

0,00 

0,00 

4300 Zakup us!l.l l; P07.,l,lstalych 675,00 0 ,00 0,00 
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8SSIJ 

Sktadkt na ubezp1eczenle :ldr-owotnc:: ophtcane za osoby 
pobierajljl"e nlekt6re ~wiadczcnla rodzinoe, :lgodnie l. prupbami 

I ustawy 0 iwladc-unlal"h roozinnych oral za o~oby poblerajqce 
z:ls ilkl dla oplekunow, .rgodn le Z przeplsami ustawy z dnb 4 

kwidnia ZOI4r. 0 us l1llenlu I 'W)'Placie zastlkiiw dla op1ekunow 

20 i0 
celowe Olnymane l budiew panslwa na realizacj~ u dan 

Ibidljcych z zakresu administr.\cj i l'Z¥Iowej oraz inoych z.adan 
gmillie (zwi1jZkom gmill, lWiqzkom powiatowo-grninnym) 

'OJT 

Sl£mOlJlir Dttriu.Mdewskl 



Za~~C2nik Nr 5 

INFORMACJA 


o KSZTALTOWANIU SIII WIELOLETNIEJ 


PROGNOZY FINANSOWEJ 


GMINY NOWE MIASTO 


ZA I POLROCZE 2020 ROKU 




Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku a finansach publicznych Wieloletnia Prognoza 

Finansowa (WPF) jest obok budZetu nowym dokumentem planisrycznym. 

Wskainik planowanej l<Jcznej kwo£y splaty zobowi~2an, 0 kt6rej mows wart . 243 uSlol uSlawy 

o dochodach po uwzgl~dnjeniu zobowi<,!un 2w1'lzku wsp6ltworzonego przez jednostk~ samol"llldu 

terytorialnego i ba uwzgl~dnienia ust3wowych wylf! czeil przypadaj'icy na dany rok wynosi w 2020 

roku 2,38%. 

Wskainik dochodow biez.,cych powi~ksZOJlycb 0 dochody ze sprzedaty maj~tku oraz pomruejszonych 

o wydal ki biei:<lce, do dochod6w budietu ustalony dla danego roku (wska i nik jednoroczny) wynos! 

5,53%. 

Dopuszczalny limit splaty zobowi~ati. okrcs lony po prawej stronie nicrownosci we wzone , 0 klorym 

mowa wart . 243 ustawy, po uwzglc::dnicllju ustawowych wylq,czcil., obliczony W opan.:iu 0 plan .3 
kwartaru roku poprzedzajqcego pierwszy rok prognozy (wskainik ustalony W oparciu 0 ~redniq 

aryttnetycznll z 3 poprzednich lal) wynosi 7,60%. 

Dopuszcza lny limil splaty zobowilJ.Z3.n okreslo llY po pra wej strome nier6wlJosci we wzone, 0 ktorym 

mowa wart . 243 ustawy, po uwzgl~dnieniu ustawowych wy11lczeo, obliczony w oparciu 0 wykonanie 

roku poprzedzaj'lcego pierwszy rok pl'ognozy (wskainik uS laloo)' w opareiu 0 sredni~ arytmelyc7.J1<j Z 

poprzednich lat) wynosi 9,11 %. 

Prognoza Finansowa Ominy Nowe Miasto do roku 2034 spelnia wska±nik splaty zobowi<jzan 

okreslonych w art. 243 ufp po uwzgJercinieniu zobowiqzan zwiq..zku wsp6hworzonego przez jednostk(( 

samoJ7..<Jdu lerytorialncgo oraz po uwzglt;dnieniu uSlawowych wy l<Jczen. obJiczonego W oparciu 0 plan 

3 kwartalow roku poprzedzaj<jcego rok budZelowy oraz 0 wykonanie roku poprzedzaj l)Cego rok 

budzetowy. 

Docbody og61em na 2020 rok planowalle byJy w kwoci e 28 989 784,00 zJ. W wyniku wprowadzonych 

zmian docbody og6km na dzien 30 czerwca 2020 roku wynoszq 30 052 473,50 zL 

Dochody biei4cc 

Na rok 2020 planowano dochody bie~ce w kwocie 12344 11 7,95 zl. w oparc!u a informacje 

z Ministerstwa finans6w w za kresie kwot subwencji og6lnej, pisma Wojewody Ma2owieckiego W 

sprawie kwot docacji celowych na zadania 1. zakresu adminislracji r£C)dowej, umowy podpisane z 

insrytucj<l zafZ<}dzajqcq W sprawie srodk6w UE oraz planowanych dochod6w do \ll)'pracowania przez 

poszczeg61ne jednostki. 

W wyni ku dokonanych zmian W oparciu 0 pisma Wojewody MazQwieckiego w sprawie dotacji , 

pismem Ministra Finansow \V sprawie ostateczncj kwoty subwencji oswialowej, docacja dotyczqca 

realizacji projektu grantowego pn : "Zdalna s;t:kola" , dotacja 2 NFOSiGW w Warszawie dotyczqca 

realizacji 2adnia pn: .. Usuwaoie odpad6w z folii rolniczych" , dotacja z WFOSiGW w Warszawie na 



realizacjc; zadania pn: .,usuwanie i unieszkodliwianie wyrob6w zawieraj,!cych azbest z terenu Gminy 

Nowe Miasto" , dochody biei.qce po zmianach wynosz<,\23 409 405,76 zl. 

Dochody majlltkowe 

Na rok 2020 zaplanowano dochody maj'l(kowe w kwocie 6645 666,05 zi. W wyniku dokonanych 

zmian W oparciu 0 podpisanc umo wy dochody maj~tkowe wynos~ 6 643 067,64 zl. 

• 	 DochOd w zwi~ z rea lizacj<J zadania pn . .,Budowa oczyszcl.3lni sci ck6w i kanalizacji 

sau itarnej w Nowym Miescie" w kwucie 4 000 000,00 zJ • dofmansowanie koszt6w reaJ izacji 

projekw przez NFOSiGW - wplyw 3 41 6 556,29 d, kWOUl300 000,00 7..1 srodki pochodz4 

z wplat mieszk311cOW uwzgl~dnione na podstawie podpisanych umow 0 wykonanie przyhJcza 

kanalizacyjnego - wply\v 420 912.35 zt (:tmiana planu linansowego dochod6w i wydatk6w 

nast'l-pi w lipell 2020roku) . 

• 	 DOl:hOd w zwi'lzku z realizacjq zl\dania plJ. "Budowa boiska sportowego w Nov-tym Midcie 

wraz z zagospodarowa nicm lerenu" w kwocie 90763,00 1.1 - dofinaosowanie z Urz'Ydu 

Marsza1kowskiego. Zadanie zostalo wykonaue i Gmi na otrzymala refuodacj¥ poniesionyc h 

wydatkow w formie dofinansowania zadania w wysokosci 90 763 ,00 zt. 

• 	 Docb6d w zwiqzku z Tcaliz3cjq zadania pn .., Ksztahowanie przcstrzenj publiczncj poprzez 

przebudowfY t«enu przy ul. GI6wny Rynek w Nowym Midcic" w kwocie 411 039,00 zt. 
Gmina zakonczyla zadanie i zloZyla wniosek 0 refundaej~ poniesio.Llyeh wydatkow 

dofinansowanie ze srod k6w SamorzC!jd u Wojew6dzlwa Mazowieckiego "" Yf)'sokosci 

411 039,00 zt, (na dzie6 30.06.2020 roku nie otrzymano zwrotu). 

• 	 Doch6d w zwi¢u z zaplanowaml sprzedai<} sldadnikow majqtkowych w kwocie 40 000 ,00 zl 

- \II n polmczu 2020 roku gmina planuje sprzedaz dzialki . 

• 	 Docb6d w zwiq,zku z realizacjq zadani a pn . .,Obnizeni e poziomu niskjej emisji I poprawa 

jakosci powietna poprzez wymiany uf7-4d.zen grzewcrych w indywiJualnych gospodars1wach 

domowych na terenie Gminy Nowe Miasto - dofinansowanie w/w projektu 

wSpOlfi nansowanego Z EUI"opejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wp-lywy od 

mieszkancow w kwocie J 801 265,64 zl - wplyw 3 18 000.00 zl (wplaty mieszkailc6w). 

Wydatki majlltkowe 

Wydatki majll tkowe na 2020 rok planowane byty \V kwode II 337035,05 zl oa zadaniajedooroczne i 

przedsi~wziycja wieluletnie. Plan wydatk6w majql kowych po zmianach wynos. II 334 245,31 zl. 

OstaLnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonana ZOslala Zarz<Jdzeniem Nr 23/2020 

W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 maja 2020r. w sprawie zmiany Wielo lel niej Prognozy 

Finansowej Gminy Nowe Miasto na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 
rolru 0 samorz.qdzie gmi nnym (Oz. U. 20 19. paz. 506.) oraz art. 230, art . 227 i art. 229 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. 0 finansaeh publi cznycb (Dz.U. 2019, poz. 869 ze zm.), oraz Art . 15zn i Art. 152.0 

Ustawy z doia 2 marea 2020 r. 0 zmianie uslawy 0 szc7..eg61nych rozwi~zaniach zw i1!;zanych z 

zapobieganiem, przeciwdzialaniem i 7Walczaniem COVID·19, innych chor6b zakainych oraz 

wywoJanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374 z poz. zm.) . 



W Wieloletniej Prognozie Finansowcj zap lanowano deftcyt budi.t!ID W wysokoSci 3530 l R4,OO z1, 
zostanie pokryty przychodami pochodzqcymi z kredytu w wysokosci 3 530 184,00 zl. 

Przychody budZetu zap lanowano w wysokosci 4 384 100,00 zl. Przychody (kredyt) w wysokoSci 

8539 16,00 zt, przeznacza Siy na rozchody z tytutu planowanej splaty kred)'tll W wysokosci 353 916,00 

zl oraz wykup papierow warto~ciowych (ob ligacji) w wysokosc i SOD 000,00 zl. 

Rozchody bud.i:etu gmjoy na 2020 rok zaplanowa no w kwocie 853 9 16,00 zt. 

Limity zobowi<Jzru1 z ryturu kIedytow, poiyczek oraz emisji papierow warlokiowych zac i<Jgni~lych 

oa: 

1) sfinansowanie przejsciowego deficytu budietu w wysoko~ci 500 OOO,OOzt, 
2) spJaty wczesn iej zaciqgni ylych zobowi'lzall w wysokosci 853 9J6,00 zl ora? na sfinansowanie 

p1anowanego deficytu w wysokosci 3 530 184,00 zl. 
3) sptat~ l)'tulu druinego, 0 kt6rym mowa wart. 72 llst l a (leas ing) w kwocie 25 560,00 zi. 

Wydalki na obstugy dtugu w kwocie 170900,00 zl zaplanowano na podstawie hannonogramu splat 

zaciijgniC;tych kIcdyt6w oraz wyem ilowanych papierow warlosciowycb, wydatkowano 49 554,25:d. 

Infonnacja dorycz'Ica zmian wprowadzonych w I p6lroczu 2020 roku odnos24ca sifJ do stopnia 

realizacji poszczegolnych wydatk6w bie:lqcych i maj~lkowych obj~tyc h Wieloletni<J Prognozq 

Finansowil dotycza,cych bieiqcego roku budzetowego przed.stawia siC; nast~puj~co: 

"Aktywny w szkole - kreatywny w iyciu" - projekt wsp61finansowany z Europejsk iego 

Funduszu Spclecznego w latach 2019 - 2021, wartosc og61em projektu 384 080,OOzi. w I p61roczu 

2020 roku wydatkowano srodki w wysokosci 42 5 19,98 zl. 

"Obniienie poziomu niskiej emisji i poprawa jakosci powietrza poprzez wymilln~ 

urzJtdzen grtewczycb w indywidualnych gospodarstw3ch domowych na terenie Gminy 

Nowe Miasto" - rea lizacja zada ni a w latach 20 18 ·2020, p lan na 2020 rok wynosi 

1 752680,3 1 z'.zadanie do rea lizacji w II p6 troczu 2020 roku . 

.,Dow6z uczniow do plac6wek OSwl3tQwych na (erenie gminy" - plan oa 2020 ro k wynosi 

200 000.00 zl, wydatkowano 97 553.03 zl. 

"Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych z nieruchomosci poloionych oa 
tereoie gminy" - w I p6hoczu 2020 roku wydatkowa no za odbior odpadow (Caktury) kwo t~ 

w wysokosci 452932,14 zl oraz wydatkowano kwotc: 31516,38 zt na wynagrodzenia, 

skJadki ZUS FP, odpis ZFSS i deJegacje pracownik6w obsl uguj~cych system 
gospodarowania odpadami na terenie gminy. 

"Leasing samochodu osobowego" - w 2020 roku zaplanowano kwolC: w wysokosc i 

25560,00 zl. wydackowano w I p6lroczu 2020 roku kwoty 12224,82 zt - raty Icas ingowe. 

"Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacji"- realizacja zada ni a \V lalach 20 12-2020, 
planowane wydatki w 2020 roku W wysokoSci 7878 095,00 zt. wykonanic w I p61roezu 



wyniosJo 4 055 482 ~84 zl, - oplacone zostaly faktury za budowr;: kanalizacj i 
i oczyszczalni . 

"Przebudowa budynku przy ul. Browarnej" - w 2020 roku zaplanowano kwot~ 

w wysokosci 10000,00 zl, nie poniesiono wydatk6w, zadanie zos talo zakonczone. 

" Zagospodarowa nie przestr.leni pubUcwej - Wesoly krasnaP' - w 2020 roku 

zaplanowano kwOI~ w \\rysokosci 15 000,00 zt, nic ponicsiono wydat.k6w. zadanie 

do realizacji w II potroczu 2020 roku. 

"Termomoderniz8cja pawilonu handlowego \V m. Nowe Miasto" - realizacja zadania 

przewidziana na lata 20 19-2020, W 2020 roku zapJanowano kwot~ w wysokosci 62 865,00 

zt, wydatkowano 10202,85 zf (zakupiono kanlowk<; i deski do remontu dacbu) . 

"Budowa wodoci~gu w m. Mlszewo B" - reali zacja zadania przewidziana oa lata 2019 

2021. W 2020 roku zaplanow. no 60 000,00 zl , w I p6Jroczu 2020c. , !lie wydatkowano 

srod.k6w. Gmina planuje pozyskac dofioansowanie do w/w zadania. 

"Montai k1imatyzacji w budynku Urz~du Gminy w Nowym Miescie" - rea lizacja zadania 

przewidziana na lata 2019 - 202 1. W 2020 roku zaplanowano srodk..i finansowc w wysokosci 
50000,00 zl , W I p6lroczu nic wydatkowano srodk6w. 

" Termomoderuizacja budynku Urz~du Gminy w Nowym Midcie" - reali7..acja zadania 

przewidziana na lata 201 9 - 202 1. W 2020 roku zaplanowano srodki finansowe w wysokosci 
150 000,00 zl, W 1 p61roczu wydatkowano 1 000,00 zl - zakupiono mapy do celow 
projektowych. 

" Pn.ebudowa drogi gmionej W6lka Suzawinska - Modzele Bartlomiejc" - reahzacja zadaoia 
przewidziana oa lata 20 19 - 2020. Plan na 2020 rok wynosi 530 444,00 zl , zadanie do reali zacji 

w U p6lroczu 2020 roku. Gmina zloiy1a wniosck 0 dofinansowanie w!w zadania. 

" Ksztaltowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudow,? terenu przy ul. Glowny 

Rynek w Nowym MieScie" - realizacja zadania w la lach 2018-2020, W 2020 roku 

zaplanowano kwoty 653 16 1.00 zl, wydalkowano 653 159.37zadanie zostalo zakonczone i 
gmina zloZyla wniosek 0 zwrot poniesionych nakladow (planowany wptyw refllndacji jest w 

miesi'lcu wrzesn iu 2020 roku). 



Zalqcznik nr 6 

INFOR~IACJA 

z realizacji wydatk6w Groionego O§rodka Kultury 

i Biblioteki Gminnej w Nowym Miescie 


za I polrocze 2020 roku 


Groinuy Osrodek Kultory oraz Biblioteka Gminna w NO\\-)'Dl Miescie realizowaly 
swoje zadania W oparciu 0 plan rinansowy na 2020 rok. 

Plan przycbod6w ua 2020 rok Gminnego Osrodka Kultury w Nowym Miescic oraz 
Biblioteki Gminnej po dokonanych zmianach przedstawia si~ nasttrpuj~co: 

GMINNY OSRODEK 
KULTURY 

PLAN WYKONANIE % 
WYKONANIA 

I. Stan srodkow na pocz<'!tek roku 344,97 
2, PRZYCHODY OCOLEM 

w tyrn: 
96344,97 5" 00),26 53,97 

- dot.cje z budietu 95 000,00 52 000,00 54,74 
- z ustug I 344,97 1 26 009 

BlBLIOTEKA GMfNNA PLAN WYKONANlE 
% 

WYKONANIA 

I. 
PRZYCHODY OCOLEM 
wtym: 

55 000.00 37000.00 67,27 

- dOlacje z budzetu 55000,00 37 000,00 67,27 

Wydatki Gminnego Osrodka Kultury HI Nowym "'Iidcie 
la I polrocze 2020 roku wyniosly 47 601,11 zL 

W sklad wydatk6w Ominnego Osrodka Kultury w Nowym Miescie za I p6hacze 2020 roku 

wchodz4 miIYdzy innyrni koszty na wynagrodzenia osobowe w wysokosci 30496,90 ;£1. 

Poehodne od wynagrodzen tj. skJadki na ubezpieczenie spaleezne ZUS to kwota 5 468,11 zl 

oraz sk.l:adki na Fundusz Pracy w wysokosci 747,15 zl. Przekazano srodki oa raehunek 

Zakladowego Funduszu Swiadezen Socjalnyeh w wysokosci 1308,00 zi. W zwi4zku 

Z organizowanymi przez Gminny Osrodek Kuhury imprezami kulturalnymi (spolkanie 

integracyjno - kulturalne w ramaeh ferii, poniesiono wydatki na kwot<;: 616,00 zi. Zakupiono 

artykuly biurowe w kwocie 164,73 zi. Na opiaty za usrugi telekomunikacyjoe, usrugi 

intemetowc, usrugi w zakresie oem'any danych osobowyeh Gminny Osrodek Kultury 



w Nowym Miesc ie wydatkowal kwotlf 994,74 "tl, dJ a dzieci na nauky gry na instrumentach oraz 

nauk~ spiewu kwot~ 3900,00 zl , na uslugi zwi<}zane z koncertem koh;d i pastoratek wydal 

kwot~ 698,40 zl a na inne uslugi 15100 zl. Oplata za ubezpieczenie mienia znajduj~cego siC; 

na stanie jednostki za J p&trocze 2020 roku wyniosh 231 ,50 zl. Na zakup materiat6w 

gospodarczych i wyposa:ienia (w tym rowniei sekcji muzycznej) wydatkowano kwotc: I 163,44 

zi. Pozostale wydatki w kwocie 1 797,14 zl to koszty zwillzane z zakupem srodk6w CZYSloscj 

oraz wody bieiqcej i gazu, niezbltdnych do prawidlowego funkcjonowania plac6wki. 

Zobowiq'lania niewymugaille Cm;nnego O::':"odka Ku/fury na dzh:" 30.06.2020 r. wynoszq 


0,00,1. 


Na dzieir 30.06.2020 roku nie wysffPujq w boMl;qzallia wymagalne ora, naleiltosci. 


Wydafki Bib/ioteki Gminnej tV Nowy", Midcie za I poirocze 2020 ro 

wynios/y /9 600,23 zl. 

Iednq z waiuiejszych pozycji w wydatkach Bibl ioteki Gmjnnej slanowi zakup zbior6w 

bibliotecznych. Na ten eel w J p6troczu 2020 roku wydatkowano kwot~ w wysokosci 160,00 

zl. Zakupiono brakujl}ce lektury szkolne oraz nowoki wydawnicze wzbogacaj 'lce ksiygozbi6r 

biblioteki. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwOIe; w wysokosci 12263,90 zl. 

Pochodne od wynagrodzeil tj . sktadki na ubezpieczenia spoleczne ZUS to kwota 2 105,23 zl 

oraz skladki na Fundusz Pracy w wysokosci 55,22 zl. Przekazano srodki na rachunek 

Zakladowego Funduszu Swladczeft Socjalnych w wysokosci I 308.00:it. Na zakup material6w 

gospodarczych i wyposaieni a wydatkowano kwot~ 500,00 zl. Na oplaty za usfugi 

telekomunikacyjne, uslugi inlernetowe uslugi w zakresie ochrony danych osobowych Gminny 

Osrodek Kultury w Nowym Midcie wydatkowa1 kwottr w wysokosci 994,74 zl. Oplala za 

ubezpieczenie mienia Zl1ajduj~cego sit; na stanie jednostki za I p6f.rocze 2020 roku wyniosla 

231,50 zl. Zakup arryku16w biurowych (0 wydatek w kwocie 124,80 xl. Pozoslale wyda lki 

w kwocie 1 856,84 zl to koszty zwi'lzane z zakupem srodkow czystosci oraz wady bie~cej 

i gazu niezbydnych do prawidlowego funkcjonowani a placowki. 

ZobQwiqzania lIiewymaga/lle Bihlioleki Gmillllej lIa dziell 30.06.2010 roku )I.~)lnos,q 

0,00 z/. 

Nu dziell 30.06.2020 roku lJie wyslfPlljq zQbowiqzauia wymaga/ne oraz Ilu/ei"osci. 

f,.·/(/womir Ir;lIsz 7...a/ewski 


