
Zarzljdzenie Nr 2212021 
W6jta Gminy Now. Miasto 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w 	 sprowie: przedsfawienia informacp 0 przebiegu wykonania budtefu, informacji 

o ksztaltowaniu si~ wieloielniej prognozy flnanso wej oroz in/ormacji 0 przebiegll wykonania 

pJanu finansowego jednostek za 2020r. 

Na podstawie art. 267 ust.! ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych 

(Dz.U. z 2021 roku, poz. 305.) - W6jt Gminy Nowe Miasto zarz~dza. co nast~puje: 

§ 1 

Przedstawic Radzie Gminy Nowe Miasto Regionalnej lzbie Obrachunkowej 

w Warszawie: 

1. 	 Informacj~ 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy Nowe Miasla za 2020 rok stano wi'lcq 

zaI~cZl1ik Nr 1,2, 3,4. 

2. 	 Infonnacjcr 0 ksztahowaniu si~ Wie!oletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto, 

w tym 0 przebiegu realizacji przedsi~wzic:c, 0 kt6rych mowa wart . 226 ust. 3 ustawy z doia 

27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych, stanowi<}c-1 zal ~cznik Nr 5 do zarzqdzenia. 

3. 	 Infonnacjy 0 przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Osrodka Kultury 

i Biblioteki Gminnej za 2020 rok, stanowi,!c'l zahlcznik Nr 6 do zarzqdzenia. 

4. 	 lnfonnacja uzupeJniajtjca do sprawozdania rocznego z wykonania budi.elu \V tym dochody z 

tytulu opIaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na 

funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunaloymi, stanowiqca zatqcznik Nr 

7 do zarzqdzenia. 

§2 

Zarz<j.dzenie wchodzi w Zvcie z dniem oodoisania i oodlella o"doszeniu. 

WV1' 




RFNP.3211.1.2021 

Nowe Miasto 31.03.202 1r 

Regionalna Izba Obrachunkowa 

wWarszawie 

Wydzial Zamiejscowy 

w Ciechanowie 

\V za l~czeniu przedkladam Zarz~dzenie Nr 2212021 \Vojta Gminy Nowe 

Miasto z dnia 26 marca 202 1 roku w sprawie przedlozenia infonnacji 0 przebiegu 

wykonania budzetu gmmy za 2020 rok, infonnacj~ 0 kSZlahowaniu 

siy wieioietniej prognozy finansQwej , W tym 0 przebiegu realizacji przedsi~wziyc 

oraz infonnacj~ 0 przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Osrodka 

Kultury i Biblioteki Gminnej za 2020r. 

w6J 

Shw.';",lir 



Nowe Miasto 31.03.2021 r. 

Przewodoicz~cy Rady Gmioy Nowe Miasto 

Pan Marek Calinski 

Zgodnie z Zarzl)dzeniem Nr 221202 1 W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 26 marca 2021 roku przekazujl( sprawozdanie infom13cj« 0 przebiegu wykonania 

budZety Gminy Nowe Miasto, informacje 0 ksztahowaniu si~ Wieloletniej Prognozy 

Finansowej or8Z inforrnacjy z wykonania planu finansowego jednostek za 2020 rok. 

wo.r 
S/awolllir riusz Zu/ewskJ 



W6j~" GnliDy~. Mi3.~O z dni<> 1611Jam1101 11_ 

Informacja 0 wykollalliu budietu 

Gminy Nowe Miasto za 2020 rok 


Budiet Gminy Nowe Miasto na rok 2020 zostal pr.cyNry Uchwai~ NT I09fX1II2019 

Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 6 gmdnia 2019 roku w wysokosci: 

Dochody budi:etu gminy 
wtym: 
- dochody biez",ce 
- dochody maj~tkowe 

28 989 784,00 zl 

22344 117,95 zl 
6645666,05 zl 

Wydatki budielu gmioy 32519968,00 zl 
wtym: 
- wydatki biez.qce 2 1 182 932,95 zl 
- wydatki majC)lkowe 11 337035,05 zl 

Zmiany budietu powodowane byty konieczDOSc i'l zmian zapJanowanych dochod6w poprzez 

wprowadzcnic do budzettl !":wot dotacji na zadania wlasne, zleconc, kwOI subwencji oraz 

zmian w budzecie polegaj<)cych na przeniesieniu wydatkow. Zmiany tc zostaly dokonaue oa 

podstawie Uchwal Rady Gminy Nowe Mi3sro i Zarlljdzen W6jla Gminy Nowe Miasto. 

W wyniku wprowadzonych zmian ostatec7.T1ie planowane wielkosci budietu na dzien 

31.12.2020 r. uksztaltowaly si~ nas t~puj,!:co : 

Dochody budzetu gmioy 32 607 356,04 zl 
wtym: 
- dochody biei,!:ce 25081 000,00 zl 
- dochody maj'ltkowe 7 526 356,04 zl 

Wydatki budi:etu gminy 36137540,04 zl 
wtym: 
- wydatki bieillce 24302844,34 zl 
- wydatk; maj'ltkowe 11 834695 ,70 zl 

Oochody budietowe wykonano w wysokosci 32117716,77 z1, co stanowi 98,50 % 
zakladanego planu. 

Wydatki budietowe wykonano w wysokosci 32868426.93 zi, co stanowi 90.95 % 
zakladanego planu. 
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DocilOdy budielowe 

Realizacja wykonania dochod6w budzetu Gmin y Nowe Miasto za 2020 rok 

w poszczegolnycb podziatkach klasyfikacji przedslawia sitr nast~puj<lCo: 

Dzial 010 - Rolniclwo i lowiectwo 

Zaplanowane dochody tego dziaru w kwocie 7 0 I 5 553,22 zt wykonano w kWQcie 

664 1431,21 zt- co stanowi 94,67% pJWlU \V tym: 

Rozdzial DIDIO In(ms!rokfUm wOdociogowa i mnitqQ!;na wsi 

Plan - 6 627 775,00 zl, wykonanie 6 253 893,35 zl, co stanowi 94,36% planu w tym: 

• 	 docbody rozdziaru to zap lanowany zwrOl dotacji z NFOS i GW Da zdanie po . 
.. Budowa oczyszczali sciekow i kanalizacji sanitamej w Nowym MieScic" oraz 

wplywy z ryturu wplat mieslka6.c6w w 2020 rolru uwzglltdnione na podsI3wie podpisanych 

um6w 0 wykonani e przyJ'Icza kanali2acyjncgo w ramach prowadzooego przez Gmin~ Nowe 

Miasto projektu pn.•.Budowa oczyszczalni Sciek6w i kanalizacji sanitamej w Nowym 
Midc ic". 

RDIth;«l 0/095 - Pozostala d:ziala/nuic 

Plan - 387 778.).2 n. wykonanie 387 537,86 zl, co stanowi 99,94% planu w (ym: 

• 	 dotacja celowa z budzetu panstwa, z przeznaczeniem na ZV-,'fot cz/(sci podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju nap~dowego wykorzystywanego do produkcj i 

rolnej przez producent6w rolnych oraz pokrycie koszt6w postltPowania w sprawie 

jego zwrotu. 

Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

P1aa - 133467,00 ri, wykonanie 112297,11 zl. co slanowi 84, 14% planu. 

Roz4ziql 70005 - Qosqodarka gntntami i nierucbomo.fcjqm j 

Zreal izowane dochody pochodz<! z £)'tUrn: 

• 	 opla! za ui:ytkowanie wieczysle nieruchomoki - 3 124,47 zl. 

• 	 dochody z najmu i dzieri:awy - 108789,16 zl, 
• 	 wptywy z tytulu przeksztalcenia prawa UZylkowania wieczystego w prawo wlasnosci

134, 14,00 zl. 


• odsetki od nietenninowych wpJat - 249,34 zJ. 
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Dzial750 - Administracja publiczn. 


Plan- 431061 ,20,00 zl, wykooanie 393610,62 zt, co stanowi 91,31% planu. 


RoulziaI75D'! Urzedy woiewedzkie 

Plan w kwocie 52 385,20 zl wykonanie 52 356,55 zl, co stanowi 99,95% 

W rozdziale tyro reaJizacja dochod6w dotyczy dotacji oa zadania zlecone gminie zwi<lzane 


z aktarni stanu cywilnego oraz ewidencjCl ludnoSci i dokumentami toisamosci. 


Rozdzial 75Q2 ~ Urzedy gmin (miqs' i miasllla prawach Dowiatu) 


Plan - 140 380,00 zl, wykonanie 142410,28 zl, co stanowi 101,45% planu. 

W rozdziale tyro zrealizowano dochody z tytul:u: 

• odsetki bankowe wykonano w kwocie 32,03 zl, 

• 	 'Nplywy z r6i.nych dochod6w w kwocie 112289,01 zl (zwrot skJ:adek ZUS). 

• 	 wplywy z tyturu koszt6w cgzekucyjnych \V kwocie 89,24 21, 
• 	 wplywy 2 rozliczetVzwrotow Z lat ubiegrych 30000,00 zl (rozliczenie grantu ,Ja 

w intemecie"). 

Rozdzial 75056 Soi.s DOwgechav i inne 

Plan - 27 326,00 zl, wykonanie 2 1 326,00 zl, co sr..anowi 78,04% planu. 

W rozdziale Lym realizacja dochod6w dotyczy dOlacji na zadania zlecone gminie zwi&zane 

z spisem powszechnym. 

Roumal 75075 Promocia iednoslek samorzqdu tely (orjalnego 

Plan - [0000,00 zl, wykonanie 0,00 zl. 

W rozdziale tym planowane s'} darowizny sponsor6w na rzecz organizowaneJ corocznie 

imprezy pJenerowej pD. "Jannark Nowomiejski", kt6ra zIJstala odwolana ze wzglydu na 

epidemiy COVTD. 

Rozdzial 75077 - Centrum ?rQjek-tOw pqiskq Cykgwa 

Plan - 115 000,00 zl, YfYkonanie 114433,05 zL co sLanowi 99,51 % planu. 

w rozdziale tym realizacja dochod6w dotyczy otrzymanych srodkow 

dotycz!Jcych realizacji projektu grantowego pn. "zdaiua szkota" - wsp<lrcie Og61nopoiskiej Sieci 
8dukacyjnej w systemie ksztalcenia zdainego. 
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Rozdz jal 75095 Pozostala dziolainGS¢ 

Plan ~ 85 970,00 zl. wykonanie 63 084,74 zl, co stanowi 73,38 % planu - refundacja cZ~Sci 

koszt6w zatrudnienia os6b do prac interwencyjnych oral. odsetki od przetenninowanycb 

naleZuosci, wptywy z tyturu koszt6w egzekucyjnych, koszt6w upomnien. 

Dzial 751 - Ur~dy oaczclnych organow wladzy panstwowej, konlr oli 
i ocbrony prawa oraz s~downictwa 

Plan - 48 422,00 zt, wykonanie 48350,0 1 zt, co stanowi 99,85% p}anu . 

Rozdzial 75/01 - Uqedy naczeln ycb qrganOw I1'ladzy tJQtjstwol1'e j. kQotroU j ochron), W OWO 

Plan - 962,00 21, wykonanie 96[,36 zl, co stanowi 99,93% planu. Zrealizowane dochody to 

dotacja celowa przekazana z budzetu panstwa na prowadzenie i aktua[izacj ~ staiego rejeslru 
wyborc6w Gminy Nowe Miasto. 

Rozdzia/2J.JQ Z - Wybory Pm:ydenJa Rzec.'Z!'poWw!€j Pq4kiei 

Plan - 47 460,00 21, wykonanie 47 388,65 zl, co slanowi 99,85% planu. Zrea lizowane 

dochody to dotacja celowa pn.eznaczona na zadania zlecone gmin.ie w zakresie przygolowania i 

przeprowadzenia wybor6w. 


Dzial 754 - Bezpieezenstwo publicznc i oehrona przeciwpoiarowa 


Rozdzial- 75416 Stm i w iong fmieiskq) 


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


Dochody w tym rozdziale dotyCLl wp:lywu z tytu lu mandalaw. 


Dzial754 ; 755 - Wymiar sprawiedliwosci 


Rozdzial - 75515 Nieodplatna Dompc omUIfIQ 


Plan - 1 3 10,00 zl, wykonanie I 300,80 zt, co stanowi 99,30% planu. 


Docbody w tym rozdziale dotycZ<} wynajm u sali dla punktu nieodplalnej pomocy prawnej. 


Dzial 756 - Doebody od osob prawnyeb od os6b fizyeznycb i inoyeh 
jednoslek niepos;adaj~cyeh osobowose; prawnej oraz wydalki zwi~zane 
z ich poborem 

Plan - 5 628 834,00 zl, wykonanie - 5 794 2 13,43 zl, co stanowi 102,94% planu . 

Rozeizjal Z56QJ W12{vwv z podark" dochodowego od os6b fizyczo yeh 
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Plan-12 200.00 z1, 'N)'konanie 1635,10 zl, co stanowi 13.40% planu. 

W rozdziale tyro uj~to dochody z tytutu podatku od dzialalnosci gospodarczej osob 

flzycznych opJacanych W ronnie karry podalkowej wraz z odselkami. 

Razdzial 75615 Wolyw)I z oqdqllru roinego. oodaIku leSnego. pQdotku od CZ}I}lYoki 
CYWilnQDraWVCh. podat/cOw i oplat lokqln vch ad osah Prawtlvcli ,. ;nll ych iedllostek 
organizacyinych 

Plan - 813 410,00 zl, wykonanie - 862 227,28 zt, co stanowi 106% planu. 

W rozdzlale tym uj'fto: 

• 	 podatek od nieruchomosci - plan 755 000,00 zl wykonanie 804 726,81 zt, co stanowi 
106,59% planu ; 

• 	 podalek roloy - plan - 800,00 zJ, wykonanie - 472,00 zt, co stanowi 59% planu; 

• 	 podalek leSny - plan - 48 000,00 zl, wykonanie - 47 387.00 21, co stanowi 98,72% 
planu; 

• 	 podatek od srodk6w transportowych - plan - 2 300,00 zl, wykonanie 2358,00 zl, co 
stanowi 102,52% planu; 

• 	 podatek od czynnosci cywilnopIawnych - plan - 20,00 zl, wykonanie - 19,00 zl. co 
stanowi 95,00% planu; 

• 	 odsetki ad nietenninowych wpiat - plan - 7 300,00 zl, wykonanie - 7283,47 zl, co 

stanowi 99,77% planu. 

RQzdzial 75616 WDtyWy Z DOdat!ru yoinego. Doc/Wk" kinego. DOdatku od svadMw 
i damwizn Dodqlku qd qynnoSci cvwilnooralVn ych omz DodatkQw i aolal lokalnych ad osqh 

tizyczaych 

Plan - t 401 525,00 zl, wykonanie - 1 608961,47 zt, co stanowi 114,80% plauu. 

W rozdziale tyro uj~to: 

• 	 podatek od nieruchornosci - plan - 735 000,00 21. wykonanie - 677407,36 zt, co 

stanowi 92,16% planu; 

• 	 podatek rolny - plan - 269 000,00 zl, wykonanie - 252 027,20 zl, co stanowi 93,69% 
planu; 

• 	 podatek lesny - plan -70 000,00 zl, wykonanie - 62897,12 zl) co stanowi 89,85% 

planu; 

• 	 podatek od srodkow transportowych - plan - 65 000,00 zl, wykonanie - 58 179,40 zl, 
co stanowi 89,5 1% planu; 

• 	 podatek ad spadkow i darowizn - plan 5000.00 zl, wykonanie - 30647.33 zl, co 
stanowi 612,95% planu; 

• 	 wptywy z oplaty targowej - plan - 85 855)00 z1. wykonaoic - 99 484,23 zl, co stanowi 
115,87% planu; 

• 	 podalek ad czynnosci cywilnoprawnych - plan - 170000,00 z1. wykonanie 

425 906.68 zl, co stanowi 250,53% planu; 
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• 	 odsetk.i ad nie tenninowych wplal - plan I 670,00 zJ, wykonanie - 2412,15 zl. co 

stanowl 144,44 % planu. 

Rozdzjal 75618 - WDlywy z innych aelar staoowiqqch dochodl' jednostek saOiorzadll 

ten1orialnego na qod51awie ({SlaM! 

Plan - 154 333,00 zl, wykonaule - 151 692,04 zl, co st.anowi 98,29% pJanu 

Rozdzial leo obejmuje dochody z tyturu : 

• 	 apiaty skarhowej - plan - 37 600,00 zl, wykonanie - 44 82 1,50 zl, co stanowi 

119,21% planu; 

• 	 wplywy Z optat za wydanie zezwoleti. na sprzedaz alkoho lu - plan - 8 1 733,00 zl, 

wykonanie 8 1 733,00 zl, co stanowi t00% planu; 

• 	 wplywy z inoych lokalnych apial - plan 35 000,00 zl, wykonanie - 25 122,70 zl, co 

stanowi 71 ,78% planu; 

• wp!ywy z pozosta.Jych odsetek - plan O,OOzl, wykonanie J4,84 zl. 


Rozdzial 75621 Udziatv gmin w voda/koch slOllQwiqcych dnchod budiefu pmjsova 


Plan - 3 247 266,00 zl, wykonanie 3 169697.54 zl, co slanowi 97,61 % planu . 


Rozdziat ten obejmuje udzialy w podatlcu dochodowym ad as6b ftzycznych przekazane przez 


Ministerstwo finans6w, plan - 3229266.00 zl, wykonanie - 3 137274,00 zl, co stanowi 

97,15% planu oraz udzialy w podatku dochodowym ad os6b prawnych realizowane przez 

Urz~dy Skarbowe plan - 18 000,00 zl, wykonanie - 32 423,54 zl, co stanowi 180, 13% planu. 

Dzial 758 - R6Zne rozliczenia 

Plan - 8 72 1 249,00 zl, wykonanie - 8 72 1 249,00 zl, co stanowi 100% plaol.t. 

Rozdzial 75801 - CzeSe pswiatowa suhwencji og61nej dla jednostek samonadu lerytoria lnego 

Plan 3908 476,00 zl, -.vykonanie - 3908476,00 z1. co stanowi 100% plaou. 

Rgz4zjal 758Q7 - CzeSr wyrbwnawczq subwencii og6lnej dIg gmjll 

Plan - 3 362 200,00 d, wykonanie - 3 362 200,00 zl, co stanowi 100,00% planu. 

RoyItiql 75816 WDfywy do rozliczgniq 

Plan - ) 450573,00 zl, wykonanje J 450 573,00 zl, co stanowi 100% planu . 

W rozdziale zostaly wykazane otrzymane srodki z Rzqdowego Funduszu lnwestycj i 

Lokalnych. 


DzialSOI - O!wiata i wychowanie 


Plan - 63 1 093,75 zl, wykonanie 529230,79 zt, co stanowi 83,86% planu. 
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Rozdzial8QIQI - Szkotv Qodstawowe 

Plall-78 726,00 zl, wykonanic: - 84785,36 1.t, co stanowi 107,70% plaou. 

W rozdziale tym 1.ostaly uj~te dochody: 

• 	 wptywy za wydanie duplikat6w §wiadectw - plan 150,00 zl, wykonarue 78,00 z l • 

co staoowi 52% plaou, 

• 	 wplywy z najmu i dzieriawy - plan 9576,00 1.1, wykonanie 5 608~80 zl, co stanowi 

58,57% plaon, 

• 	 wplyw dotycZllCY wsp61finansowania kosztow wynagrodzenia Prezesa Oddzialu 

Powiatowego ZNP w Plonsku - plan 63 426,00 zt. wykonanie 79 074,07 zl , 

co stanow i 124.67% planu. 

• 	 pozostale odsetki - plan 50.00 zt, wykonanie - 24,49 zl. co stanowi 48,98% plaou. 

Rqzdzial80J 04 przedszkQ/q 

Plan - 334 808,00 1.1. wykonanie - 250 023 ,92 zl, co stanowi 74,68% pJaou. 

Zrealizowane docbody to: 

• 	 wptywy Z optal za konystanie z wychowania przedsz.kolnego - plan 20000,00 zt. 

wykonan ie - 11 738,00 zl, co staoowi 58.69% planu: 

• 	 wplywy z oplat za wyi;ywienie - plan 130 000,00 zl, "'q konanie - 74064,55 l l , 
co stanowi 56,97% planu; 

• 	 wplywy z roinych opiat - plan 6 000,00 zl, wykonanie - 0,00 zl, 

• 	 wptywy z roinych dochod6w - plan 15 000,00 zt, wykonanie 13 027, 12 zl. 

• 	 wplywy z ustug - plan 8 000,00 zl, wykonanie - 4 408,90 zIt co st.anowi 55,11 % planu, 

• 	 pozostale odselki - plan I 000.00 zl, wykonanie 3,52 zl. 

• 	 dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa - plan 124 808,00 zt, wykonanie 
123 883,00 zt, co stanowi 99,26% planu; 

• 	 dotacja celowa na podstawie porozumien - plan 30 000,00 zt. wykonanie 22 898,23 zI, 
co stanowi 93,32% plauu 

Rozdzial80120 Licea og6/nokszlalcqce 

W rozdziale tym zostala wykazana otrzymano dotacja w wysokoSci 14000,00 zl z przeznoczeniem 

na zakup pomocy dydaktycznycb w ramach Rz4dowego programu rozwijaoia szkoloej inliaslrukrury 

oraz kompeteocji uczni6w i nauczycieli w zak.resie technologi i infonnacyjno-komWlikacyjnych 

"Aktywna tabli ca". 

Rozdzial80148 - Srol6wki szkolne; przedsz/wlne 

• 	 wpJywy z usl ug - plan 30 000,00 zl, wykonanie - 7 452 ,50 zl, co staoowi 24,84% 

planu. 
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Rozdziql 8QI53 Zapewnienie uczUiqUl prawa do bezolatnego dostepu do QQdrecznikOw. 

mateliqlOw edukacyjavch t1lb materjqf6w ¢wjczeniowlICh 

• 	 dotacja celowa z budietu panstwa - plan 38 797,00 zl, wykonanie - 38 206,26 zl, co 

slanowi 98,48% planu. 

Rozdzial 80/95 Pozostala dziqlalnoSc 

Plan 134 762,75, wykonanie 134 762,75 co stanowi 100% panu. 

• 	 dotacja w zwi<lZlru z rea iizacjq projektu ,,Aktywny w szkole - kreatywny w iyciu" 

plan 167 63S,75z1, wykonanie 162502, 15 co slanowi 96% placu. 

Dzial 852 - Pornoc spoleczna 


Plan-201 625,83 zl, wykonanie - 188412,70 zl, co stanowi 93,45% planu. 


Rozdzial85202 Domy Domory spolecz/lej 

W ro,dziaJe tyro uj~to zwrot z lal ubiegtych w wysokosci 550,83 zl . 

Rozdzjql852 {1 Skladkj no ubezvieczeaie zdcowalt!e oo/acalle za osohr aohierqiace uimOre 

Sill.adczenia z pomoey me/egne;. niektdre fwiadczenia rodziotle amz za ruobv Ilgesmigag 

~ecjqcb w centmw in/gweN sQoleczuei. 

W Tozdziale tym ujltto dotacj~ ceiow,! na zadania zlecone gminom w wysokosci 4 617,00 zl, 
wykonanie 4 6 16,7 1 z!, co stanowi 99,99% planu. 

RQZdzja/ 85214 Za5ilki okre.sQwe, celowe i pomoc w ««(utIe oraz skJadki an ubezojeczenia 

emerytalne i rentowe 

Rozdzial ten obejmuje dotacjy celow<J z bud.i.etu pat1stwa na zadania wl:asne gmin - plan 

2 500,00 zl, wykonanie 2 500,00 zl, co stanowi 100% planu. 

Razmia/ 85216 - ZlIJiiki stale 


Rozdzia! ten to dotacja celowa z budietu paitstwa na zadania wlasoe, plan - 70982,00 zi. 


wykooanie 66 968,43 zt, co stanowi 94.35% planu. 


Rozdzial85219 - Oirodki Qomocv spofeczaej 


W rozdziale Iym zostala zrealizowana dOlacja celowa z bud ieru panslwa w kwocie 64 519,00 


zl, wykonanie 64 322,03 zl tj . 99,69% planu na pokrycie wydatkow zwillzanycb 


z funkcjonowaniem osrodka pomocy spolecznej oraz wptyw z pozostatych odsetek 22.99 zl. 


Rqzdzjal85228 (/slug; oDjekw1cze i specialistvczne uslugi opiekUlkze 


Phm - 27 41 7,00 Z], wykonanie 23606,70 zt, co stanowi 86, 10% planu. 

Rozdzial lej obejmuje: 
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• 	 dotacj~ celowlJ otrzymanq z budietu panstwa oa realizacj~ zadail wlasnych gmln 
w wysokosci 27 417,00 zt, wykonanie 10 569,00 zllj . 38,55% planu - Pomoc Panstwa 
w zakresie dozywiaDia oraz dochody z wplywu us{ug - wykonanie 13 037,70 zl. 

Bozdzjal85230 Porooc nqns{wa w zakresie dotl'wiana 

Plan - 34280,00 zJ, wykonaoie 32 455,35 zl. co stanowi 94,68% planu. 

Rozdzial [ej obejmuje: 

• dotacjy ce[ow'1 otrzymanq z budi:etu paristwa na reali zacj~ zadaiJ. wlasnych gmin. 

Rqzdz jq( 85295 PqlllQC nansbva w zakresie doi;)lwiana 

Plan - 4 000,00 zl, wykonanie 4 000,00 zl, co stanowi 100% planu. 

Rozdzial lej obejmuje: 

• 	 dotacjlf celow(J otrzyman<j. z budi:elu panSlwa na realizacjy zadait wlasnycb groin. 
Pomoc Paitstwa w zakresie dorywiania. 

Drial 854 - Edukllcyjna opieka wychowawcza 


Plan - 29 000,00 zt, wykonanie - 21 620,30 zl, co st3nowj 74,55% planu. 


RQldzial85415 Pornoc materia/na d/a uczlliQw 

Dochody rozdzia1u do dotacja celowa z bud.i:eru panstwa na stypendia socjalne dla uczni6w
plan 29000,00 zt, wykonanie 21620,30 zl, co stanowi 74,55% wykonania pJanu. 

Dria. 855 - Rodzina 


Plan -7698 532,00 zI. wykonan ie -7 7 11 323, 19 zl, co stanowi 100, 17% pl,mu. 


RQzdzjal855QJ $wiadczeoie wychowawcze 

Plan 4 854 039,00 zl. wykonanie 4 859 334,45 zt co stanowi 100,17% planu. Dotacja celowa 
na wyptat~ swiadczenia wychowawczego stanowi'lcego pornoc panstwa w wychowaniu dzieci 
w kwocie 4 851 020,38 zl oraz wp1ywy z ro:tnych dochod6w w kwocie 8 314,07 zl. 

RQzrizial 85502 $wiadpepja rodzinne. swiadczenie z funduszu a1imentacyjnego 

oraZ skladki na ubezpjeczenia emerytalne i reotowe z ubezojeczenia spgleczpego 

Plan - 264 1 3 12,00 lot. wykonanie 2 645 85 1.9 1 z.1, 0 stano wi 100,17% planu. 

W Iozdziale rym ujmuje s i~ dotacje celowe olrzymanc z budi.eru paostwa fla rea li zacj~ zadan 

biei'lcych z zakrcsu administracji rz"dowej oraz innych zadail zleconyeh gmioie (zwii}Zkom gmin) 
ustawami oraz dochody jednostek samol'Z<Jdu (cryloriarnego z",<i~lle z realizacj<) zadan z zalo"esu 
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adrninisrr3cji rz~dowej oraz innych zadao zleconych uSlawami w kwocie 2620 1J I ,97 zl oraz 
dochody jst zwiC}2ane z realiz.acj'l zadao zleconych w kwocie 25 719,94 z.l. 

Bozdzi'a/BUO 1 - Kana duZej rodziDY 

W Toulzjale rym ujrnuje sil( dochody oa frnansowanie zadail wyoikajqcych z ustawy z dnia 5 grudnia 


20 14 r. 0 Karcie Oui:ej Rodziny. 

Plan - 217 ,0021, wykonanie 174,12 zt , co stanowi 80,24% planu. 


RQZdziql 85504 - Wspicranie rodz jnv 

Plan - 169260,00 zt, wykonanie - 169260,00 zl, co stanowi 100% planu. 

W rozdz.iale tym 'N)'kazane s'I- otrzymane dotacje celowe orrzymane z budZetu pa.iJ.stwa oa realizacjl( 
zadail biei4cych z zakresu administracji r2'ldowej oraz innycb zadan zleconych gminie (zwi¥-kom 

gmin) ustawam i omz dorncja OB realizacjy wlasnych u dan w kwocie 167560,00 zt oraz srodki z 

Fuoduszu Pracy w wysokoSci J 700,00 zl. 

Rozdzial855/3 Skladld no ubezpieczenie zdroWQOle oq/acarle za osobv Dobiemiqce l1;ekt6re 

Swiqdczenia rodzinne. zgodnie z przeoisami ttsLgwv 0 Swjadczen;ach rodzinnvch araz za 

asab\, Dobieraiace zasilki dla oDiekum?ty, zOO;e z arzenisami lIstawy z dnta 4 kwietnia 
2014r 0 ustaleliiu i wyplacie zasj{kOw 41(( qniekllnOw 

Plan 36704,00 zl. wykonanie 36 702,71 zl co stanowi 100% plann. Dotacje celowe otrzymane z 
budretu panstwa na realizacj~ zadan biei<lcych z zakresu administracji rLijdowej oraz innych zadao 
zleconych gminie (zwi<j.Zkom gmin) ustawami. 

Dzial 900 - Gospodarka komunaloa i ochrona srodowiska 

Plan - I 976445,04 zl, 'W)'konanie 1 863 614,6 1 zl. co slanowi 94,29% plann. 

Rozdzial 90002 - GOSDOdal'ka odoqdmni 

Plan - 979 200,00 zIt wykonanie 1 018 664,2 1 zl, co stanowi 104,03% planu. 

W rozdziale tym wyk.azane S'l wplywy ad mieszkaiJ.c6w za odbi6r odpadow. Nadplata 

mieszkanc6w w wysokosci 18 206,6 1 zt, zaleglo5ci na dzieft 3 1.12.2020 wynosity 

230544,79 z! za lala pop=dnie i 2020rok. 

Rozdzjai 900/7 - Zaklady gDsPQdacla' komunalnei 

W rozdziale tym zosta1y zaplanowane dochody w wysokosci 52300,00 zt, wykonanie 
50869,46 zl, co stanowi 97,26% planu, w tym wptyw zwrotu optaconych skladek ZUS w 

kwocie 50 866,27 zJ oraz; wptyw z pozostalycb odsetek w wysokosci 3,19z1. 

RDzdzial 9QQ/9 - Wolywv ,. wydazki zwiazane z gromadzeniem srodk6w Z Detar kg/' za 

korzystanie ze {rodowiika 

Plan - 2 483,00 zl, wykonanie 2 517, 19 zJ, co stanowi 101,38% planu. W rozdziale tym 

zreaJizowano dochody z tyturu optat i kar pobieranych z tytulu korzystania ze srodowiska. 
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Rozdzial9Q026 Pozouale dzjalaniq zwiazane ; gospodarka odoadami 

Plan - 8429,00 z1, wykonanie 8465,87 zl, co stanowi 99,56% planu. W rozdziale tym 

otrzymano wply\\y dochod6w dotyCZ4cych wplywu Z odsetek od nieterrninowycb wptat 
z tyturu podatk6w j opJat, srodki na odbi6r folii rolniczych, wp.Jywy z tyturu grzywicn 

i mandatow. 

RWdziql90095 - Pozosta{a dzig/a/oose 

Plan - 934 033,04 zl , wykonanie 783 097,88 zl, co stanowi 83,84% planu. 

W rozdziale zaplanowaoo dotacj~ : 

• 	 WFOS i GW ns zadanie po. "UslIwanie i unicszkodliwienie wyrob6w Z3wierajllcych 
azbest z terenu Ominy Nowe Miasto", plan 26 838,00 zJ, wykonanie 26838,00 zt, 

• 	 Dotacj~ oa zadanie po. " Ksztaltowanie przestrzeni publicznej poprzez prlebudow~ 
lerenu przy ul. Gl6wny Rynek w Nowym MieScie", plan 411 039,OOzl , wykonan ie 
400079,88 zl. 

• 	 Zwrot pontesionych wydalk6w dotyc'ZZ/cych zadania pn. ,.Oboiienie poziomu niskiej 
emisji i poprawa jakosci powietrza poprzez wymian~ uTUJdzen grzewczych w 

indywiduainych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto" w 
kwocie 63 880.00 zl i wplat mieszkancow (wktad wlasny) w kwocie 282 300,00 zt 

• 	 Dotacj~ na zadanie .,zakup i montai. lamp solarnych na terenie solectwa Nowe 
Miasto", plan 10 000,00 zl, wykonanie 10 000,00 zt 

Dzial926 - Kultura fuyczna 

Plan - 90 763,00 zI, wykonan;e 0,00 zl. 

Rozdzial 92605 Zqdania w zakresie kllitury fizyczn e j 

W rozdziale zaplanowano dotacjc w wysokosci 90763,00 zl ua realizacj(f zadania 

pn. " Budowa boiska sportowego \V Nowym Miescie wraz z zagospodarowaniem terenu", 

wykonanie 90763,00 zl. 

Szezeg6low<l realizacj~ planu dochodow bicz<}cych i maj<}tkowych przedstawia zal'lcznik nr 2 

do Zarz<}dzenia. 
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Wydatki hildie/owe 

Wydatki Gminy Nowe Miasto w 2020 roku zosta ly zrea li7.owane w kwocie 

32 868426,93 zl, co stanowi 90,95% planu, w tym: 


Wydatki biez'lce - plan 24302844,34 zJ, wykonanie 22093666,72 zl. co stanowi 90% 


pJanu. 


Wydatki majllLkowe - plan 11834695,70 zl, wykonaoie 10774760,21 zt, co stanowi 9 1% 

planu . 


Realizacja planu wydatk6w budietu Gminy Nowe Miaslo W 2020 roku w poszczeg61nych 


podziatach klasyftkacji przedstawia si~ w spos6b nast~puj'lcy : 


Dzial 010 - Rolnictwo i leSnictwo 


Plan - 10589 It 7,22 zl, wykonanie - 10228632,00 zl, co stanowi 96,60% planu. 


W poszczeg6lnych rozdziarnch wydatki wynosily: 


Rozdzia/ DIOiQ - h,rrqstruktura wQdociagowg j san;tqcyirw wsi 


Plan - 10 195239,00 zl, wykonanic - 9 836 6 17,52 zl co stanowi 96,48% planu. 


W rozdziale tym wydatkowane s'l: srodki na opiaty za uzytkowanie gruntow pokrytych 


wodami, wykonano monitoring obiektll oczyszcza lni , przygotowana zos tala instalacja 

elektryczna na potrzeby zasilania przepompowni oraz poniesiono wydatki na zadania 

inwestycyjne pn. "Budowa oczyszczalni Sciek6w i kanaiizacji sanitarnej w Nowym Mie~cie". 

RQzdzjal 01030 - hby roillicze 

Plan - 6 100,00 zJ, wykonanie -4476,62 zt, co stanowi 73,39% planu. 

Wplata gmin na rzecz izb rolniczycb w wysokosci 2% uzyskanycb wplyw6w z podatlru 

rolnego . 

Rozdzial Q/Q95 - Pozostala dzialqlnoiC 

Plan - 387 778,22 zl, wykonanie - 387 537,86 z t. co stanowi 99,94% pJanu . 

Wyplaty z tytuhJ zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie olej u napydowego 

uzywanego do produkcj i rol nej oraz pokryc ie koszt6w postypowania w sprawie jego zwrotu 

przez gmin~. 

Dzia! 600 - Transport i l~c2nosc 


Plan - 609 400,00 zl, wykonanie - 241 495,43 zt, co stanowi 39,63% planu . 
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W rozdziale tym zrealizowane wydalki dOlyczq m.in. remont6w, mOdemizacji i biezqcego 

utrzymaoie dr6g gminnych, oplaty za umieszczenie ul""l4dz.en w pasie drogowym, oraz 

wydatki inwestycyjne oa zadaniach po .: 

• 	 "Budowa drogi i sciezki rowerowej przy za lewie w m. Nowe Miasto" w 2020 

wydatkowano kwott; 4 100,00 zi. 

• 	 "Zakup kosiarki bijakowej" - plan 24 400,00 zl, wykonanie - 24 400,00 zl. 

Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa 

Plan - 78 90 1,00 zl, wykonanie - 72 104,20 zl. co stanowi 9) ,39% planu. 

Wydatki w tym dziale dotycUJ rozdziaru 70005 Gospodarka gnmtami 

i nierucbomosciami. Sq to wydatki biezqce zwiqzane z wydawaniem decyzji 0 lokalizacji 

inwestycji i warunkach zabudowy oraz wydatki inwestycyjne na zadaniach pn.: 

• "Zalrup dziatki w m. Nowe Miasto" - plan 41701,00 z1, wykonanie 41700,60 zt. 

Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa 


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


Dzial 750 - Administracja publicma 


Plan - 3423 160,62 zl, wykonanie - 2965 144,11 zl, co stanowi 86,62% planu . 


W poszczegolnych rozdziatach wydatki wyniosly: 


RQzdzial 75011 Urzedv Woiew6dzlde 

Plan - 82 957,26 zl, wykonanie 79 741,87 zL co stanowi 96, (2% planu. 

Wydatki w tyro rozdziale obejrnuj& wynagrodzenie osobowe i skladki na ubezpieczenia 

spcleczne pracownika zatrudnionego do obslugi zadaiJ. zleconych z zakresu administracji 

rotdowej . 

RQzdzjall5012 Radv Win imiast i mias' nq prawqch QQwialu) 

Plan - 51 500,00 zl, wykonanie - 50 427,20 z t, co staoowi 97,92% planu. 

Wydatki w tym rozdzial e obejrnuj<} m.in. wyptat'r diet dla radnych , przewodnicz'lcego rady 

omz inne zakupy na potrzeby rady. 

RozdzialZ5023 Urzedy wjn /mias! j m;asl nq prawach powio(u) 

Plall - 2 827 474,84 zl, wykonanie - 2 44 5 882,30 z1, co stanowi 86,50% planu. 

Wydatki w tym rozdziale dotycz~: 
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• 	 wynagrodze6 osobowych i pochodnych od wynagrodzeo pracownik6w urz~du, 

skladek ZUS i Funduszu Pracy. 

• 	 dodatkowe wynagrocizenie raczne - plan 100 220,00 zl, wykonanie - 100 219,59 z1, 
co stanowi 100,00% planu; 

• 	 wynagrodzenia bezosobowe - plan 10 000,00 zl, ""ykonanie - 4 456,98 zf, co stanowi 
44,57%; 

• 	 pozos tale wydatki zwi<}Zane z funkcjonowanicm urz¢u, w tym : zakup energl i, wady, 

serwisu, konserwacji i napraw sprz\t!U elektronicznego i cirukarskiego, badan 

okresowych pracownik6w, obsruga prawn i\ urzydu, usrugi informatyczne, oplaty 

i przesylki pocztowe, wyw6z nieczystosci ptyJillych, ubezpieczenie mienia, aplaty za 

usrugi telekomuni kacyjne kom6rkowe i stacjoname, koszty de\egacji odbytych przez 

pracownik6w oraz zakup opaJu, papier ksero j do drukarck kornputerowych na 

potrzeby urzctdu; 
• 	 odpis na Z.F.S.S., plan - 32555 ,46 1.1. wykonanie - 32 555.46 zt. co stanowi 100% 

planu; 

• 	 wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - plan 23 030,00 zl, wykonanie 20422,00 zl, 
co stanowi 88,68% planu, 

• 	 wydatki dotycLlce splaty zobowi'llaoia zaliczaoego do tytulu dluinego (teasing) 
24 449,64 zl. 

Zostaly poniesione wydatk.i na zadaoia inwestycyjne pn. 

• 	 "Termomodemizacja pawilonu bandlowego w m. Nowe Miasro" w kwocie 
84445,99 zl. 

• 	 "Termomodernizacja budynku LJrz~du Gminy w Nowym Miescie" w kwocie 
46600,00 zl. 

Rozdz;al 75056 - Sots oQwszeclmv i imze 

Plan - 27326,00 zt, wykonanie -2l 078,18 zl, co slanowi 77, 14% planu. 

W rozdziale tym realizowane ZOSlaly v,rydatki na wynagrodzenia, oplaeono skladki ZUS i FP 

omz zakupiono materioJy w zwiqzku z rea li zacjl} 7..adania zleconego dotycz<lcego spisu 

powszechnego. 

Rozdzial 75075 Promgcia iednQstek samgrzqdu tervtorialnego 

Plan - 41 500,0021, wykonanie - 35 532,05 zt, co sLanowi 85,62% planu. 

W rozdziale poniesiono wydatki na ogJoszenia w prasie i radiu, druk kalendarzy na 2021 rok, 
opracowanie druku Gmina Nowe Miasto W okresie wojny 1920 roku. 

Rozdzial 75095 Po7os1ala dziQla4!QSC 

Plan - 392 402,52 zl. wykonanie - 332 482,5 1 zt. co st.anowi 84,73% planu. 

W rozdziale rym zrealizowane wydatki dotycz'l pracownik6w gospodarczych oraz 
zatrudnionyeh w ramach rob6t publicznych i prac interweneyjnych. 
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Dzial 751 - Urzfdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kon!roli 
i ocbrony prawa oraz s~downictwa 

Plan - 48422,00 zl, wykonanie -48350,01 zl, co stanowi 99,85% planu. 

Rozdzigl 751QI - Urzedy naczelnvch arganOw wladzy vatisfwowei kpllJrolj i ochrony orOWQ 

Plan - 962,00 zl, wykonanie- 961 ,36 zl, co slanowi 99,93% planu. 

W rozdziale tym :zrealizowane wydatki dotycUl u dan zleconych gminy zwi,\zanych z prowadzeniem 

i aktualizacj<! sialego rejestru wyborc6w. 


Rozdzjal 75 1QZ - Wybory Prezydenlq RzegYDosQolitej DOls/rie; 


Plan - 47 460,00 zl, wykonanie - 47 388,65 zl, co stanowi 99,85% planu. 


W rozdziale tym zrealizowane wydatki docyczq zadml zlcconych gminy zwi<}Zal\ych 


z przeprowaduniem wybor6w. 


Dzial 754 - Bezpieczenstwo publiczn. i ochron. przeciwpoz.rowa 


Plan - 3 14 979,27 zt , wykonanie - 272 841,84 zl, co stanowi 86,62% planu. 


W poszczeg6l.uych rozdzialach wydatkl wyniosty: 


Rozdzjal 75404 Kgmelldy wojew6dz/de Palicii 

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


Srodki przeznaczone na dofmansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Posterunku Policji 


w Nowym Miescit - srodki pI2eznaczone na Fundusz Wsparcia Policji. 


Rozdzial 75412 Ochqrnic;e strate poiame 


Plan - 125399,01 zl, wykonanie - 93 632,08 zl, co sranowi 74,67% planu. 


W rozdziale tyro zrealizowano wydatki zwi'lzane z utrzymaniem ochotniczycb SlTaZy 


poi.amych m.in.: ekwiwaienly wyplacone dla czlonk6w OSP biorllcych bezposredni udzial 

w dzia}aniach ratowniczych, wynagrodzenie bezosobowe dla kierowc6w w OSP 
za utr.tyma.nie gOlowosci bojowej, zakup pallwa, wnundurowaoia koszarowego, tnateria16w 

do rernontu , energi i elektrycznej , gazu, opbty za monitoring obiekt6w remiz oraz szkolenia. 

Rozd;ial15416 Strai gmillllQ fmieiska) 

Wydatkowana kwota zostala przeznaczona na wydatki zwiqzane ze stanowiskiem ds. 

obronnych, obrony cywilnej, bezpieczenslwa publicznego. zarz'ldzania kryzysowego i strai.y gminnej, 

pian - 91 600,26 zl, wykonanie - 88 650,68 201, co stanowi 96,78% p lanu W l)'m: 

,. wynagrodzeoia i pochodne od wynagrodzen oraz delegacj e krajowe. 

• odpis na Z. F.~.S. plan - I 550,26 zl, wykonanie - I 550,26 zl, co stanowi 100%. 
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RQZdziqi 75421 Zarzadzanie krvzy.so we 

Plan - 67980,00 zl, wykonanie - 60 559,08 z1, co stanowi 90% planu. Wydatkowana kwota zostata 

przeznaczona oa zakup materialow w zwi~zku z epidemi'1 COVlD oraz opt-acano abonamenl 
centrum alannowego SMS Gmioy Nowe Miasto. 

Dzial 757 - Obsluga dlugu publicznego 

Rozdziai 75702- Obs/urn oqoierOw wqrlQ,iC;oH'Ych. kre4vt6w i ooiyczek iednosrek samorzadu 

terytQriqlaeRQ 

Plan-170 900,00 z1, wykonanie 91 108,82 zt, co stanowi 53,3\% plaou. 

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczq zap1aty odsetek od zaci<lgni~tych kredytow 

i obligacj i. 

Dzial 758 - R6:ine rozliczenia 

Rozdzial 15818 Rcraw again, i ceJowe 

Plan - 37 354,00 zl, wykonanie - 0,00 zl. 

W 2020 roku wystilpily zjawiska kryzysowe. oa ktore bylaby potrzeba uruchamiania srodk6w 
przeznaczonych na zarz,!dzanie kryzysowe. Wobec zagrozenia rozprzestrzeniania sift 
choroby zakatnej COVID, odbylo sitr posiedzenie Grninnego Zespotu Zarz<}dzania 
kTyzysowego, kt6ry rekomendowat uruchomienie ze srodk6w budzetowych rezerwy celowej 
z przeznaczeniem na ZlU7...<}dzanie kryzysowe. 

Gmina Nowe Miasto przeznaczyta srodk.i w l<tcznej wysokoSci 44 999,00 zl na zakup srodk6w 

ochrony indywidualnej dla mieszkancow Gminy i gminnyclljednostek organizacyjnycb. 

W zwi'lzku z pandemi~ v.rirusa SARS-CoV- J9 Gmina Nowe Miasto przekazata r6wniei 

Specjalistycznemu Szpitalowi Wojew6dzkiemu w Ciecbanowie srodki ochrony indywiduatnej 

zprzeznaczeniem na przeciwdzialanie COVID- 19 w tym: przylbica ochronna CoverOne 

200sz! - II 070,00 zl, polmaska X3I 0 typ FFP3 132 szt - 8 929,80 zl, alko-i.el 0,51 - 96 szt, 

plyn Badon Sept 51- 5szt. 

Dzial 801 - Oswiata i wycbowanie 

Plan 7 770 335,75 zl, wykonanie - 6 689 530,94 zl, co stanowi 86,09% planu. 

W poszczeg6lnych rozdzialach wydalki wynosily: 

RozdzjalSOJQl Szkotv podstawgwe 

Plan - 3850268,00 zl, wykonanie - 3 454 114,55 zi, co sianowi 89,71 % planu. 
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Poniesiono wydatki na: 

• 	 wynagr0d2enia i pochodlle ad wynagrodzen, plan 2 982 41 5,00 zl, wykonanic 2 692 509,35 zl, 
co s taoowi 90% planu , 

• 	 wynagrodzenia bezosobowe, plan - 20600,00 zt, wykonani e - 19493,12 zt, co stanowi 

94,35% planu; 

• 	 odpis na Z.F.S.S., plan - 137683,00 zl, wykonanie - 137683,00 zl, co stanowi 100% planu; 

• 	 wyplatr; dodalk6w wicjskich - plan 142 873,00 zl, wykonanie 138979, 14 zl, co stanowi 

97,27% planu. 

• 	 zakup materiat6w i wyposazenia plan· 297000,00 zt, wykonani e-228 729,68 zf w tym: olej 
opalowy ora zakup materia16w biurowycb i srodk6w czystosci, 

• 	 zakup energi i elektrycznej, gazu i wody - plan-22 000,00 zl; wykonanie- 20 805,43 zl, 

• 	 inne wydatki zwi<JZ8.ne z funkcjonowaniem szkoly "p.: zakup uslug remontowych, 

intemetowych, ube7.pieczenia budynku szkolnego, usrug tele rooii kom6rkowej, usrug 

teleronii stacjonamej, ustug z.dcowolnych, monitorin g. szkolenia pracowllik6w, delegacje 
slui.bowe pracownikow, przegilld instalacji i przewod6w kominowych, wyw6z nieczystosci 

statych i ptynnych . 

Rozdziql 80104 Przedszkela 

Plan - 1 466960,00 zl, wykonanie 1 375850,16 zl, co stanowi 93,79% planu w tym: 

Plan wydatk6w Przedszkola SamolUJdowego im. Misia Uszatka w Nowyrn Midcie 

na 2020 rok po dokonanych zmianach : 1.639.200 zI. 

Wydatki Przedszkola poniesione w 2020 roku wynos~ - 1.279.794,81 zl . co stanowi 78,07 

% planu rocznego i przedstawiaj" s i~ w nastcypuj<lcy sposob : 

TreSe Plan na 

2020r. 
Wykonanlt: % 

wykonania 

Wynagrodzenie osobowe (w tym dod. 

wynagrodzenie) 

988.413, 13 837.176,58 84.70 

SkJadki na ubezpieczen.ie spoleczne 

ZUS i Fundusz Pracy 

191.500,00 152.106,42 79.43 

Pozostale wydatki 459.286,87 290.5 11 ,8 1 63,25 

W ramach wydatkowaDych srodk6w wyplacono wynagrodzenia dla 8 nauczycieli , 1 

pracownika admin istracji oraz 9 pracownik6w obsrugi przedszkola w tym : 
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- wynagrodzenie osobowe nauezyeieli - 406.073,30.
- dodatkowe wynagrodzenie za prae, nauezyeieli 32.934,20,
- wynagrodzenie osobowe praeownik6w administracji i obsrugi 368.237, 13,
- dodatkowe wynagrodzenie za pracl:( administracji i obstugi 27.225,86.-

Skladki oa ubezpieczenie spol:eczne ZUS ad wynagrodzet1 osobowych i dodatk6w wiejskich 


wyniosty - 138.682,82,-


Skladki na Fundusz Pracy wyniosly - 13.423,60,-


Na dodatki wiejskie w 2020 roku dla nauczyeieli przedszkola wydatkowano kwot~ -

32074,40,

W ramaeh umowy zleeenia w przedszkolu prowadzone by!)' dodatkowe zaj~ia z ry1miki jak 


r6wniez zaj~cia z logo terapii . Na Ie zaj~cia placowka wydatkowala kwott; - 26.640,30,

Kwota w wysokosci 47.000,- zostala przekazana oa rachtmek ZakJadowego Funduszu 


Swiadezefl Socja ln ych dla pracownikow przedszkola i emerytow. 


WaZ.fHI pozycj~ w budieeie prLedszkola stanowi kwota przeznaczona oa zakup srodk6w 


Zywnoki . W roku 2020 wydatkowano na ten eel kwOly - 64.72S,77zl. (w przedszkolu 


funkcjonuje 5 oddzial6w przedszkoloych do kt6ryeh ucz~szeza 120 dzieei.) 


W minionyrn okresie na zakup oleju opalowego wydatkowano kwOI~ w wysokosci 

24.636,17 zl. 


Zakup artyku!6w biurowych (papjer, koperty, druki , toner omz inne artykuly biurowe 1.0 


IcwOIa - 1.488,35 21. 


ZakupioQo r6wniez zeslaw komputerowy l'leznie z drukark'l oa kwoty - 3.219,00 zl. 

Dokonano r6wniei zakupu pomoey dydaktycznyeh dla nauczyeieli (ksi'lzki, prenumerata 


czasopism, kurs szaehowy, mata edukaeyjna) oa kwot~ - 2590,97 zl. 


Znaez'lca liezba dzieci przebywaj'lea w plac6wce powoduje potrzeby stalego uzupetniania 


nowych zabawek, gier edukacyjnycb, ksiCJ±ek. Zakupiono r6wniei 4 kuchenki drewniane dla 


dzieci na og61na kwot~ - 2.739,72zl. 


W roku 2020 dokonano zakupu zamrai.alki ktOra zapewne usprawni pra~ Ilaszej kuehni . 


Zostala r6wniei pn:.eszlco)ona dodatkowa osoba do pracy lrucharki uczestnieZ'lc w kursie 

lcucharskim. Wydatkowana oa potrzeby kuchui to kwota - 2009,99 zl. 


W roku 2020 dokonano rowniez remontu jednej z sali przedszkolnyeh gdzie wymieniono 

podtog~ na pane!ow<\ zakupiono rownieZ now<\ wyJdad2iny. L<\czny wydatek oa ten eel to 


kwota - 4.985,28 zl. 


Zakup srodk6w czystosci w minionym okresie to wydatek w "'Ysokosci ~ 10.295.36 zi. 


W kwocie tej mieszcz<J siy zakupy zwiqzane z tIWaj<JC<J pandemi~ COWID-19 ktora to 

poci'lgn~a dodatkowe koszty . Dokonano zakupu plynow daynfekujqcych, maseczek, 


tennometr) Da kwottr - 1777,37 zt 
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Zakup usrug zdrowotnycb (badan ia okresowe pracownikow) - 2000,00 zl. 


Szkolenis pracownik.6w - 2832,50 zi. 


Zakupiono odziei robocz<l d la pracowoik6w przedszko la na kwol~ -1.455,20 zl. 


Koszty zwit'}zane Z opJalami w 2020 roku za ; 

- Energi~ -24.030,72.1. 

- Gaz 634,00 zl. 

-Woo. - 2.017.,86 zl. 


OpIaty loa rozmowy telefoniczne wyniosly - 2.948,67 zl. 

W 2020 roku przedszkole wydatkowa lo ; 

- wyw6z nieczysto§ci ciektych- 4819,20zl. 

- wywoz nieczyslo~ci stalych - 3.078,00 21. 

Kwotyw wysokosci 1424,00 zl. poniesiono na ubezpieczen ie budynku i mienia przedszkola . 

Zostato r6wniez przeprowadzone badan ie st8nu tecbnicznego budynku .badanie przewod6w 


kominowych , przegi'ld ga.snic oraz kooserwacjoy dZwig6w na kwoty - 3.111,90 z1. 

Pozostale wydatk.i oa Iflczn~ kwot~ w \vysokosci - 19.754,45 zt. dotYCZ<l zakupu ffialerial6w 


gospodarczych niezb~dnych do prawidtowego runkcjonowan ia placowki (benzyna, 


monitoring, drobne usrugi np. wymiana baterii, naprawa kosiarki, mup fote la biurowego) 

Ogolnie realizacja wydatk6w budZetowych uzalein iona byla od trudnej sytuacji 


spowodowanej trwaj'lc'l pandeml'l COWlD- 19. 


Rozdzial 8QJ J3 Dowoienie tlczni6w do szkOl 

Plan - 200 000,00 21, wykonanie -142 722, 12 zl, co stanowi 1 1,36% planu . 

W rozdziale tym rea lizowane ~ wydatki zwi'JZane z dowozem uczniow do szk61 oraz zwroty 

dla rodzicow za dowoz niepelnosprawnych dzieci do szk6)' 

Rozdzial8Q12Q Licea QgOhlOksualcace 

Plan - I 483600,00 zt, wykonan ie I 390 523,35 zl, co stanowi 93,73% planu w tym: 

• 	 dodatki wiejskie wydatkowano kwot~ 50 118, II z], 

• 	 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeo, 

• 	 odpis na Z.F. S.S., plan - 30 000,00 zl, wykonanie - 30 000,00 zl, co slaoowi 100% 
planu; 

• 	 pozostale wydatki: w tym: zakup materialow biurowych. ~rodk6w czystosci , materialy 

do remontu, zakup energii elektrycznej, wyw6z nieczystosci i monitOring oraz dodatki 

wiejskie . 
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Roulzial 8Q/46 - DOksztalcanie i doskonalwje nquczYdeli 

Plan - 5 000,00 zl, wykonano - 2 320,00 zt, co stanowi 46,40 % Z prleznaczeniem na 

dofinansowania doksztakania nauczycieli i szkolenie dla rad pedagogicznych szkOl . 

RQZeiziai 80148 Stolowki szkolne i Drzedszko1ue 

Plan - 109400,00 zl, wykonanie 37788.46 z1, co stanowi 34,54% pJanu w tym: 

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen, 


• odpis na Z.F.S.S., plan - 800,00 zl, wykonartie - 800,00 zl, co s1anowi 100% planu; 


• 	 zakup srodk6w tywnosci plan - 40000,00 zl , wykonanie - 7 808,99 zL co stanowi 
19,52% planu. 

Rozdzia/ 80150 - Realizaciq zadqQ wymogaiqCl'ch slOsowa"ia sqecjalne; qrganizacii nauld 

i metod wacy dla dzieci i m/odzieiy 

Plan - 202 415,00 11, wykonano - t98 937,36 zl, co stanowi 98,28% planu, w tym: 

• 	 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen, 

• 	 dodatki wiejskie. plan - 5000,00 zl, wykonanie planu- 4652,36 zt, co staoowi 
93,05% planu; 

• 	 pozostale wydatki w tym: zakup ustug j zakup materia16w. 

Rozdzjql 80/53 Zqaewoienje «cz«jam praw{( do bezola(nego dosteou do oodrecznik6w. 

materia/Ow edukacyjnych lub material6w CWjCZClZjDwych 

Plan - 38797,00 zl, wykonano - 38 206,26 zl, co stanowi 98,48% planu. 

Dotacja celowa zostala pr.reznaczona ns zakup podnycznikow dla uczni6w. 

Rozdzia180J 95 Pozosta.lUzialalnoS¢ 

Plan 153 33 8,75 zl, wykonanie 100291,25 zl, co stanowi 65,41% planu. 

W rozdziale tym wykazane 54 wydatki dotyczqce reatizacji projektu " Aktywny \V szkole 

kreatywny w iyciu w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z naleiytymi skladkami ZUS, zakup 

ma(erial6w i wyposa±enia. zakup ksi~ek i pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli 

biorllcycb udziaJ w reali zacji zadania. 

Dzial 851 - OchrODa zdrowia 

Plan - 8 L 733,0021, wykonanie - 61 894,81 zl, co stanowi 75,73% planu. 

W poszczeg6lnych rozdz ialach wydatki wyniosly: 
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Rozdziql85153 Zwalczanie narlwmanii 

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

Rozdzjal85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowj 

Plan - 79 733,00 zl, vrykonanie - 61 894,81 zl, co stanowi 77 ,63% plan'll W tym: 

• 	 szkolenie w zakresie profilaktyki alkoholowej ; 

• 	 zakup materialow promocyjnych z elementami pl'ofilaktyki i promocji zdrowego stylu 

Zycia; 

• 	 wyplacoDo diety i wynagrodzenia dla czlon.kow komisji. 

Srodki Die wykorzyslaoe ~dfJ przezoaczooe na rea lizacj~ zadail programu profilaktyki 

rozwiiJZYW3nia problem6w alkoholowych w 2021 roku. 

Dzial 852 - Pornoc spoleczna 


Plan - 697 597,00 zt, wy konanie - 580 228,23 zl, co slanowi 83, 18% planu. 


Rozeizial85202 Domv oQmocv,wgleczoei 

PI,n 99 300,00 zl, wykonanie 66196,29 z l. 

W domach pomocy spolecznej przebywaly rrZ)' osoby samotne (z tego w 2020 r. jedna oroha zmarla). 
Osoby te z powodu stanu zdrowia blldz niepemosprawnosci wymagaj<J calodobowej pomocy ze strony 
os6b drugich i niemoziiwe bylo zapewnienie im wlaSciwej opieki w miejscu zamieszkania. Za ich 

pobyt w domacb pomocy spotecznej gmina poniosta odplatnosc r6wn'l kwocie 66.196,29 zl. 

Rozdzial85205 - Zadqniq w :«!eresle przedwdzjq!qnia Da emaC}! w rodzinie 

Plan 3000,00 zl, wykonarue 188,61 zl. 

Rozdzial85213 - Sklqdki uq ubezl1.ie.cze.niJudrolYOfne oqlqcque za osgb}! vob jeraiqce niektOre 
iwiadczenia Z Qom0D' £Dolecznei tl iekt6a: iwiaciczenja rodzinne oraz za mohy uczesmiczace 

w zajeciach w centrum iQ{ewcii soo/ranej 

Plan - 5 41 7,00 zl, wykonanie - 4 616,71 zl, co stanowi 85,23% planu - oplacone skladki ua 

ubezpieczeni a zdrowolne za osoby pob ieraj(}ce swiadczenia piei<;gnacyjne. 

Rozdzial 85214 Zasilki i porno, w naturze oral skladki nu ubezpieczenia eme!yta/ne 
i renfowe 

Rozdziaf ten obejmuje dOlacj~ celowlJ z budZetu panstwa na zadania wiasne gmin - plan 

39 500,00 zt, wykonanie 21 588,50 Z], co slanowi 54,65% planu. 

801dzia' 8 5216 lasiIJd stale 

Rozdziat ten to dot3cja ceJ owa z budzetu panstwa na zadania wlasne, plan - 78469,00 zl, 

wykonanie 66 968,43zt, co stanowi 85,34% planu. 
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Rozdzial85219 - OSrodki QQmocyspo!ecznej 


Plan 368967,00 zJ. wykonanie 337327,66 zl co stanowi 91,42% planu w tym: 

wynagrodzertia i pochodue od wyoagrodzen, odpis na ZFSS. pozostaJe wydatki zwiq.zane z 
funkcjonowaniem GOPS. 

Rozdzja/ 85228 - Usblgj ooielaJt1cze i specjqUstyCzne ush,gi oriekwicze 

Plan - 59 096.00 21, wykonanie 55 742,63 zl, co stanowi 94,33% planu. 

Rozdzial85230 - PaOloc oqrisCWa w za!cresie doiywialla 

Plan - 37 848/00 zl, wykonanje 27 599,40 zl, co stanowi 72.92% pJanu. 

Rozdzia1 tej obejrnuje dotacjy celow<l otrzyman~ z budielu panstwa oa realizacjy zadait 

wlasnych w zakresie dozywiania. 

Rozdzial 85295 -Pozostala dzialqlnos¢ 

Plan - 5 000,00 zl, wykonanie 0,00 z1. 


Dzial853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 


RozdzjaC85114 Paristwowy fundusz Rehqbilitacij DrOb NjepeillospralYnyc:h 

Plan 44 300,00 zl, wykonanie - 44 300,00 zt , co stanowi J00% planu. 

Dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 

Piau 259 200,00 zl, wykonanie - 218 244,53 zJ, co staoowi 84,20 % planu. 


Roumal 85401 - Swietlice $lto1ne 


Plan - 202 200,00 zl, wykonan..ie - 170 345,95 zl, co stanowi 84,25 % plaou w tyro: 


• 	 'N)'llagrodzenia i pochodne od wynagrodzen, 

• 	 dodatek wiejski. plan - 9800,00 .d, wykonanie - 8207,00 zt, co sianowi 83,74% 
planu; 

• 	 odpis na Z.F.S.S., plan - 7000,00 zt, wykonanie - 7000,00 zt, co stanowi 100 % 
planu; 

Rozdzial85415 Pomoc materialllo dla !lcmiow 0 charakterze sacjqlnWn 

Plan- 37 000,00 zl, wykonanie - 27 914,58 zl, co stanowi 75,44% planu. 

Swiadczenia w tym rozdziale majlllla cclu wyr6wnanie SUInS edukacyjnych wychowank6w, 
popraw.y dosu;pnosci kszlalcenia na wyiszych poziomach edukacji dla dzieci i mlodzieiy z 
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ubozszych rodzin oraz umoiliwienie upowszechniania vryks:l1a lcenia sredniego. Ujmuje si~ tu 

wydatki dotycz'lce m.in. wyplaty stypendi6w socjalnych . 

Rozdzial85416 Pomoc mqterjaina dig uczniolv a charakterze Qlotywacvinvm 

Plan - 20 000,00 zl, wykouanie -19 984,00 zt , co stanowi 99,92% planu. 


Dzial 855 - Rodzina 


Plan 7 764 977,00 zl, wykonanie -7 763 152,04 21 , co Slanowi 99,98 % planu. 


Rozdz jal85501 - $wiqckzel1ie hychowawcze 


Plan 4 851 039,00 d, wykonanie - 4851 020,38 z~, co stanowi 100% planu. 


W 2020 roku rea lizowano zadanie zlecone gmillie - ~wiadczenie wychowawcze. 


Rozdzial 85502 - $wiariczellia rodzinne. Swiadczenie Z (ulldusZIi alimentacyil1ego omz sklqdki 

aq "bezpieczenia emerytalne i renlowe z ubezpieczgaiq sQQlecznego 

Plao - 2 632 8 12,00 zl, wykonanie - 2 63 1 103,14 zI, co stanawi 99,94% planu, wydatki 

zwi¥3J1e z reaJ iz8cj'l swiadczen rodzinnycb, swiadczen z funduszu alimentacyjnego. 

Rozd;,jq/855QJ Kqrlq Duiej Rodzinv 

Plan - 2 t7,00 zl, wykonanie - 174,12 zl, co stanowi 80,24% planu. 


Rozrlzial855Q4 - WSDieranie rodziny, 


Plan - 226 205,00 zt, wykonanie - 226203,19 zt, co stanowi 100% planu. Zadania asystenta 


rodz;ny. 

8014#4185508 Roclzinv zastePCZf 

Plan -18 000,00 zJ, wykonanie - 17 948,50 zI, co stanowi 99,71% planu, wydatki zwi'lzane z 

pobytem dzieci w pieczy zast~pc2ej. 

80Zdzjql 85513 SkladJd na ubezaieczeaiq zdrQwotne oQ{qcgne za osakI' oobierajace 

nieJq6re Swiadczenia rodzinne, zgodaje Z Dtzenisamj uslawy Q Swjqdqenjqch rqdzjllllych era? 
zq osaby Dobierajgce zasiiki dla opiekun6w. zgodnie z paee/salni lISlqwy z Mig 4 kwietnja 

20/4/" Q ustaleniu i wyplacie zqsilkQw dIa opielal11ow 

Plan - 36 704,00 zJ, wykananic - 36 702,71 zl. co stanowi 100% planu. 

Informacja 

z realiz8cji zadan przu Gminny Ohodek Pomocy SpoJecznej w Nowym MieScie 

Z8 okres 1- Xli 2020 r. 
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Gm inny Osrodek Pomoey Spotecznej w Nowym Miescie realizuje zadania pomocy spoleczoej z 

zulcresu administracji TZ<}dowej i zadana wlasne gminy. W ramach zadan z zakresu administracji 

rz~dowej (zleconych gminie) GOPS Nowe Miasto zajmuje sil; realizacjq swiadczen rodzinnych, 

swiadczen z funduszu alimentacyjnego i post'Ypowaniem wobec dluZllik6w aiiroenlacyjnych oraz 

oplaca skladki na ubezpieczenie zdrowotne za niekt6re osoby uprawnione do swiadczen 

opiekunczych. POlladto reaJizuje ~wiadczenie wychowawcze w ramach programu 

Rodzina 500+ oraz swiadczenie ,,Dobry start". Zadaoia te realizowane sOl w opareiu 0 dotacje z 

budietu Wojewody. Wszystkie zadania rea.liwwane S<J w oparciu 0 plnn fioansowy tutejszego 

Osrodka. 

ReaJizacjlY planu finansowcgo w okresie I - xn 2020 roku przedslawill poniisl.a tabela 

Wyszczeg6lnienie 

Wykoullilie w okre ..ie I - XII 2020 r. w zl 

wtym: 

Og61em 

Budie! 

Wojewody 

(zad:l.oia zlecooe) 

Budie! 

Wojewody 

(zadaoia wl) 

Budiet 

Grniny 

Rozdzial85202 

Domy Pomocy SpolecVlej 

66.196,29 X X 66.196,29 

Rozdz.ial R5205 

Zadania w zakre~ie przeciwd<ci :llan.ia 

pnemocy rodzin.ie 

188,61 X X 188,61 

Rozdrial8S2 13 

Skladki na ubczpieczenic zdrowolllc 
4.6 16,7 1 

X 4.616,71 0,00 

Rozdzjal 8!i214 

Zasi lki i pornoc w natun e 

21 .588,50 X 1.500,00 19.088,5() 

wtym: I zasitki okresowe 4.458,50 X 2.500,00 1.958,50 
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Izasitki celowe 17.130,00 X X 17.1)0,00 

Rozdzial8S21S 0,00 X X 0,00 

Dodatki mi eszkaniowe 

R07.dzial 85116 66.968,43 X 66.968,43 0,00 

Zasilk.i Siale 

R07.dria18S219 337,327,66 X 64.299,04 173.028,62 

OSrOd.k.i pomocy spoiecznej 

Roub:ial 85228 55.742,63 X 10.569,00 45.173.63 

Ustugi opickuilczc i spccj. uslugi opiek. 

RozdPal 85230 27.599.40 X 21.848,00 5.75[,40 

Porooc w zaluesie doiywiania 

Rozdz1al 85295 0,00 X 0,00 0,00 

Pozostala dzialalnosc 

Rozdlial85501 4.851.020,.11'1 4.851.020r18 

Swiadcl:enie wychowawcze X X 

Rozdzial85502 

Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia 2.631.103,14 2.620.131,97 [0.971,17 

z fun duszu aiimeolacyjnego oraz X 

skJadki na ubezp. em .-renlQwe 

Rozdziai 85503 174, 12 174, 12 X X 

K.arta Duzej Roomy 

Rozdzial 855M 22 6.203,19 167.560,00 1.700,00 56,943,19 

Wspieranie rodziny 

Rozdzlill 85508 17.948,50 X X 17.948,50 

ROOziny zas~ze 
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Rozdzial 85513 36.702,71 36.702,71 X X 

Skladki na ubezpieczenie Wrowotne 

RAZEM 8.343.380,27 7.675.589,18 172.501,18 495.289,91 

W 2020 roku realizowano zadanie zlecone grmrue ~ swiadczenie wychowawcze 

w ramach programu Rodzina 500+. W ramach tego programu wyplacono 9688 swiadczen 

wychowawczych dla dzieci w 520 rodzinach na og61ml kwoty 4.809.786,71 zl. Wydatki na realizacjy 

ustawy 0 pomocy panstwa w wychowyv.-·aniu dzieci v...yniosly og6Jem 41.233,67 zl. 

Na swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty zwi~ne z ich 

reaiizacj<l wydatkowllno w 2020 roku kwoty 2.631.103,14 z}, (w tym: srodki z Budietu 

Wojewody w kwocie 2.620.131,97 zl, srodki wlasne gmilly w kwode 10.971.17 zl), w szczeg61nosci 

na: 

- na wyplaty zasilk6w rodzinnych wraz z dodatkami 723.231,95 zl 

- wyplata jednorazowych zapom6g z tyturu urodzenia (Lziecka 36.000,00 zt 

- na wyplaty swiadczen pieJygnacyjnych 857.296,00 zl 

- na wyplat~ zasilk6w pielygnacyjl1ych 331.715.00 zl 

- na wyplaty sv,.iadczenia rodzicielskiego 173.629,00 zl 

- na wypfaty specjalnych zasilk6w opiekunczych 6.200,00 zl 

- jednorazowe swiadczenie z ustawy "Za Zyciem" 0,00 zl 

- na wyplaty swiadczen z funduszu alimentacyjnego 220.385,00 zl 

- oplacono skladki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 197.932,39 zl 

- na wynagrodzenia (i icb pochodne) dla pracownik6w 

realizuj'lcych swiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: 
73.380,85 zl 

- w tym srodki wlasl1e gminy 
5.638,22 zl 

- pozostale wydatki bieiqce zwi'lzane z realizacj'l swiadczen 

rodzinnych (m.in. zakup material6w biurowych, 
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oprogramowanie, szkolenia pracownikow) l'Icznie, 11.332.95 zl 

- W Iym srodki wlasne gminy 5.332.95,1 

W ramach zadar'l z zakresu adminislracji rz.qdowej oplacano skJadki 113 ubezpi eczenie 

zdIowotne za niektore osoby pobierajl}ce ~wiadczenie pielc;:gnacyjoe lub specjalny zasilek opickunczy 

w l'Icznej kwocie 36.702,71 zl (rozdzial 855 13 § 2010). 

W zakresie realizacji swiadczen rodzinnych or3Z swiadczen z funduszu alimenlacyjnego 

GOPS Nowe Miasto prowadzi post~powanie adminislracyjne w sprawie swiadczen nienalezrue 

pobranych. W 2020 roku odzyskano nienalemie pobraue swiadczenia rodzinne w i'lcznej )cwocie 

3775,00 zl (plus ustawowe odsetki) oraz nienalewie pobrane swiadczenia z funduszu aiimentacyjnego 

w kwocie 700,00 zl (Plus ustawowe odselki). 

W ramach realizacji ustawy 0 pomoey osobom uprawoionym do alimentow prowadzone ~ 

postypowania wobec dluinik6w alimentacyjnych: przeprowadzane sq wywiady alimentacyjne, 

przyjmowane S<l oswiadczenia maj'ltkowe cUutnika ~limentacyjnego. kierowane S<J wnioski do starosty 

o aktywizacjy zawodow'l, 0 zatrzymanie prawa jazdy oraz woloski do prokuralury 0 k iga.llie 

uporcl:j'Wie uchylajijcych si~ dtuinik6w alimenlacyjnych od lotenia na osoby uprawnione a laue 

prowadzona jest egzekucja administrncyjna naleznosci od dluinik6w alimenlacyjoych. Prowadzone 

post~powania wobec dluinik6w alimentacyjoych majq przyczyoic sifY do wifYkszej skuteczoosci 

prowadz.ooej egzelrucji naleinoSci. Wyegzd...wowane od dtui.nik6w alimentacyjnych kwoty 

przekazywane Sil 03 docbody BudZetu Wojewody (w kwocie r6wnej 60% plus ustawowe odsetki) oraz 

40% na dochody wtasne gminy. W 2020 r. z tytutu egzekucji omz wplat od dhli.nik6w uzyskano 

kwOltr 103.540.51 zl (w tyro: 39.240,66 zt - u:\tawowe odsetki), z czego: 

- oa dochody Budtetu Panstwa przekazaoo kwot~ · 77.820,57 zl, 

- na dochody w1Hsne gminy przekazaoo kwot~ 25.719.94 zt. 

Mimo podejmowania wszelkich mozliwych dziatafl wobec dh.tZn.ikow a.lirnentacyjllycb, 

~ci~galnost naleinoki z tytulu wyplaconych swiadczen z funduszu alimenlacyjnego 

w StOSLWKu do w-ptaconych ~wiadczer:i w 2020 r. wyniosla tylko ok. 29,20%. 

W 2020 roku realizowano rowniei swiadc'Zenie .,Dobry start", !a6re przystugujc m.in. 

rodzlcom i opieirunom prawnym. rodzinom zast~pczym raz w rolcu w zwi!lzku z rozpoc2c;x:iem roku 

szkolnego na dziecko do 20 roku zycia. btJdz do 24 roku Zycia , jeiel; legirymuje si~ orzec2eniem 0 

niepetnosprawnosci. $wiadczenie ,,Dobry start" Da og61niJ kwot~ 162. J 50,00 zl wyplacono dla 541 

dzieci z 375 rodzin z terenu gminy Nowe Miasto. Na obslugy realizacji tego zadnnia przeznaczono 

kwOly 5. 41 0,00 zl (rozdziaI85504). 
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W ramach realizacji programu Karta Duiej Rodziny wydano karty uprawniaj<jce do roinych 

ulg dla 9 uprawnionych rodzin wielodzie1llych (z co najrnniej trojgiem dzieci) oraz 5 kart dla nowego 

czlonka rodzioy i 6 kart dla rodzic6w, k10rzy wychowali co najmniej troje dzieci, bez wzglydu na 

aktualny wiek dzieci. Na obsrugy tego zadania v.rydatkowaoo srodkj z dotacji Wojewody w kwocie 

174,12 zl (rozd.zial 85503 § 2010). 

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rz'ldowej w 2020 r. wydackowano dotacjy Z 

budietu wojewody w k'.vocie ogotem 7.675.589,J8 zl. 

Gmina otrzymuje rowniei. dotacje z budietu wojewody na finansowanie zadan wlasnycb. W 2020 

roku dotacjy celow<l Wojewody W kwocie 172.501,18 zt wykorzystano na realizacjy nastypujqcych 

zadan wlasnych gminy: 

realizacja "Programu asystent rodziny j koordynator rodzinnej 1.700,00 zl 

pieczy zastypczej na 2020 rok" /rozdziat 855041 

wyptata zasi:lk6w stalych Irozdzial 85216/ 66.968,43 zl 

oplata skladek oa ubezpieczeoie zdrowotoe za oiekt6re osoby 

pobierajl}ce zasilek staiy Irozdzial 85213 § 20301 
4.616,71 zl 

wyptata zasilk6w olaesowych /rozdziat 85214/ 2.500,00 zl 

oa realizacjy rzqdowego programu "Posilek w szkole i w domu" 

/rozdzial 85230 § 2030/' 
21.848,00 zl 

• wynagrodzenia pracownik6w i ich pochodne /rozdziaf 85219/ 64.299,04 z} 

W 2020 roku w GOPS Nowe r-.Hasto zatrudniouy byl asystent rodziny i obejmowal wsparciem 

5 rodzin z problemami w wypel:niauiu funkcji opiekunczo·wychowawczych, w tym 3 rodziuy 

zobowilp".-ane zostaly do wsp61pracy z asystentem przcz s<jd. W rodzinach lych wsparciem objytych 

byio 11 dzieci, w tyro dwoje dzieci w wieku do lat trzech. Asystent rodziny zatrudniony by! w ramach 

realizowanego ,,Programu asystent rodziuy i koordynator rodzinnej pieczy zaslypczej na 2020 rok" 

wsp6tfinansowanego zc srodk6w WOJcwody w kWOCIC 1.700,00 zl .Wydatk.i wiasnc gminy 

zwi~ane z zatrudnieniem asystenta i wspieraniem rodzin niewydolnych wychowawczo r6wne S<J 

kwocie 56.943,19 zl (rozdzial 85504). Zadan.iem asystenta rodziny jest wspieranie rodzlny w 

wypelnianlu funkcjl opiekunczo·wychowawczych i podnoszeniu kompetencji rodzicielskich 

w celu utrzymania dzieci w srodowisku rodzinnytn bfldZ praca z rodzinq biologicZllfl dziecka 
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umieszczonego w pieczy zastypczej, w celu umozliwienia powrotu dziecka do rodziny. Mimo 

wysilkow sluzb socjalnych i innych instytucji (w tym oswiatowych, s!}du i slui:by zdrowia) rue zawsze 

moroa zapewnic dziecku bezpieczenstwo i warunk.i do wlaseiwego rozwoju w rodzinie biologicznej. 

W pieczy zaslypczej umieszczonych bylo troje dzieei z terenu naszej gminy, w tym: jedno dziecko 

w rodzinie zastypczej spokrewnionej, 2·je dzieci w rodzinach zast~pczych. Gmina jest zobowi!}zana 

do pODoszenia czysciowych kosT1:6w pobytu dzieci w pieczy zastypczej. W 2020 roku wydatki 

zwilfZll11e z pobytem dzieci w pieczy zaslypczej wyniosfy 17.948,50 z1. 

W 2020 roku GOPS Nowe Miasto obj!}1 pomoc!} spoleczll<!, 72 rodziny (202 osoby 

w tych rodzinach). GOPS Nawe Miasto wyplacil 123 zasilki stale dla 8 osob samotnych 

3 os6b pozostaj4cych w rodzinie na agolm} kwot<; 66.968,43 zl (w calosci z dotacji Wojewody). 

Zasilki stale wyplacane S!} pelnoletnim osobom calkowicie niezdolnym do pracy z powodu 

niepetnosprawnosci b'llji wieku, ktorych doch6d jest nizszy od kryteriwn dochodowego, okreslonego 

przepisami ustawy 0 pomocy spotecznej. Za niekt6re osoby uprawnione do zasilku stalego oplacane S,!: 

skladki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2020 roku oplacono skladki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 

os6b na kwoty 4.616,71 zl. 

Wyplacono 11 zasilk.6w okresowych dla 3 os6b w i,!:cznej kwocie 4.458,50 zl (w tym: 

2.500,00 zl z dotacji Wojewody i 1.958,50 zJ ze srodk6w wlasuych gminy). Zasilki okresowe 

wyplacono gJ6wnie dla os6b bezrobotnych. 

Zasi&i celowe wyplacono dla 37 rodzin w og6lnej kwocie 17.130,00 zl. Gt6wuym powodem 

przyznawania zasitk.6w celowychjest bezrobocie, niepelnosprawnosc, bezradnosc w sprawach 

opiekunczo..wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, wie1odzietnosc rodzin lub 

patologie, np. alkoholizm. 

W 2020 roku realizowany byl program fUldowy "Posilek w szkole i w domu". 

W ramach tego programu zapewniono dozywianie dzieci i mlodziezy szkolnej w trakcie trwania 

nauki. DOZywianiem objyto og61em 61 dzieci z 33 rodzin i wykorzystano na ten eel kwOly 16.843,40 

zl. Ponadto przyznano 36 zasilk6w celowych oa zakup positk6w b'l:dz zywnosci dla 21 osob w 13 

rodzinach. Na realizacjy ww. prograrnu wydatkowano lqcZllq kwoty 27.599,40 zl (w tym: 21.848,00 zl, 

tj. ok. 79% z dotacji Wojewody omz 5.751,40 zt - srodki wlasoe gminy). 

W 2020 r. GOPS Nowe Miasto swiadczyt usrugi opiekUllcze w og6lnej liczbie 2258 godzin

dla 3 os6b w 3 rodzinach. Swiadczenie uslug opiekunczych jest zadaniem wlasnym groiny 0 

charakterze obowi¢owym. Na realizacjy tego zadania wydatkowano kwoty og61em 55.742,63 zt, Z 

tego 10.569,00 zt z dotacji Wojewody oraz 45.173,63 zl - srodki wlasne gntiny. 

29 

http:zasitk.6w
http:zasilk.6w


W domach pomocy spolecznej przebywaly trzy osoby samotne (z tego w 2020 r. jedna osoba 

zmada). Osoby te z powodu stanu zdrowia b¥lz niepelnosprawnosci wymagajfl calodobowej pomocy 

ze strony os6b drugich i niemozliwe bylo zapewnienie jm wlasciwej opieki w miejscu zamieszkania. 

Za ich pobyt w domacb pomocy spotecznej gmiDa poniosla odptatnosc r6wOq kv.:ocie 66.196,29 zl. 

Na wydatki bielijce zwiqzane z funkcjonowaniem Osrodka oraz wynagrodzenia i ich 

pochodne dla pracownik6w wydatkowano agolem kwoty 337.327,66 zt, z tego: 64.299,04 zI 

z dotacji Wojewody oraz 273.028,62 zl ze srodk6w wlasnych gmjny. 

Ze srodk6w wtasnych gminy poniesiono rowniez wydatki oa obslugy wyplaty swiadczen z 

funduszu alimentacyjnego i podejmowanie dzialan wobec dtuinik6w alimentacyjnych w lqcznej 

kwocie 10.971,17 zl. 

GOPS Nowe Miasto uczestniczyl r6wniez w Programie Operacyjnym Pomoc Zywnokiowa 

2014-2020 wsp6Hinansowanym z Europejskiego hlllduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj,!cym 

(FEAD) Podprogram 20)9. Pomoq w formie paczek iywnoSciovtych w ramach ~. programu 

objyto 84 rodziuy (243 osoby w tych rodzinach). 

Dzial 900 - Gospodarka komunaloa i oehrORa srodowiska 


Plan - 3682603,92 zl, wykonanie - 3 281 592,15 zl, co stanowi 89,11 % planu. 


W poszczeg6lnych rozdzialach wydatki wynosily: 


Rozdzial 90002 - GosQodarka odpadami 


Plan - 1 149 848,39 zl, wykonanie - 998 476,14 zt, co stanowi 86,84% planu. 


Wydatki w tyro rozdziaJe dotyczq odbioru i wywozu odpad6w komunalnych ad mieszkailc6w 


Gminy Nowe Miasto. W grudniu gmina otrzymala faktury w wysokosci 137611,80 zl za 


odbi6r odpad6w komunalnych za kt6rq platnost nast}pi w styczniu 2021r. 


Rozdzial90003 Oczyszczanie miasl j wsi 


Plan - 8 500,00 zl, wykonanie -4 653,76 zl, co stal10wi 54,75% planu. 

Wydatki w tym rozdziale dotyczq wywozu i utylizacji padtej zwierqny. 

Rozdzial 90004 Utrzvmanie zieielli w miastach i gminoch 

Plan- 10 000,00 zl, wykonanie - 6 138,64 zl, co stanowi 61,39% planu. 

Wydatki w tym rozdziale dotycz<l zakupu materia16w do utrzymania porzqdku, ziemi 

ogrodowej, srodkow ochrony roslin, kwiatow oraz uslug zwiqzanych z piei'Vgnacjq zieleni na 

terenie Gminy Nowe Miasto. 
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RQzdzial900/3 Schroniska dla zwierzql 

Plan - 70737,00 zl, wykonanie - 55652,34 zI, co stanowi 78,68% planu. 

Wydatki w tym rozdziale dotycz'l pokrycia koszt6w utrzymania zwierz'lt w schronisku 


zakupu kanny dla zwierzqt. 


Rozdzial 90015 - Oiwier/enje IIlic pfqc6w i drag 


Plan - 583 941 ,00 zl, wykonanie - 515503.69 zl, co slanowi 88,28% plae\!. 


Wydatki w tym rozdziale dotyCZ4 pokrycia kosztow zuZycia energii oswietlenia ulicznego) 


pJacow i dr6g w gminie oraz biez'lcej konserwacji oswietlenia oraz mootai; 9 sztuk lamp 

solamych. 


Rozdzial 90017 - Zaklady goSDOdarkj kamunq0ej 


Plao - 870 813,00 zt, wykonanie - 795 229,84 zl, co sLanow; 91 ,32% planu. 


Gminny Zaklad Komunalny w Nowym Miekie w 2020 roku dysponowal budielem 

w pierwolnej wysokosci 1 044 012,00 zf. po zmianach na dzien 31 grudnia 2020 roku -

1 082714,00 zt 

Wydatki wykonane 205mly w kwocie 992 754,63 z1. co stanowi 91,69 %. 

Dzial Rozdzhll § TreSt Plan wg 
ucbwaJy 
budtelu 

Plan po 
zmiana('b 

WykOOIDic % 

I 2 3 4 5 6 7 •
750 Admi.nistra('ja 

pl.lblkzna 453364,00 204 901,00 194891,06 95,11 

75095 Pozoslala dzialalnosc 45336400 204 9{l1 00 19489106 95 11 
3020 Wydalki osobowc nic 

znliczone do 
IV nll2!"odzen 

I 200,00 2231.00 931.57 41,76 

4010 
4040 

Willi odzenia osobowe 
Dodalkowe 
Wyna2ro<izenie rocznc 

l l7 000 00 

2. 500,00 

16063100 

0,00 

156710 0 

0.00 

97.56 

0,00 

4110 Skladki na ubezpicczenie 
spol.eczne 

62000,00 28 4JJ,OO 2\8 19.89 90,81 

4120 Skladki na Fundusz 
Pracy 

8900,00 4 050,00 3563,40 87,99 

4280 Zakup ush.Jg 
.uJrowOlOych 

500,00 1640,00 70,00 427 

4440 Odpisy aa ZFSS 15 264,00 759600 7 59600 100,00 
4700 Szkalen;e pracownikow 000 32000 200 00 6250 

'00 Go,podarka komuDlllna 
i ocbrooa srodowiska 

590648 ,00 877 813.00 797863,57 90,89 

90003 Oczyszcunle miast i 
w51 

4000,00 .. 000,00 2274.57 56,86 

4210 

4300 

Zakup materiaJ6w i 
wvoosaienia 
ZakUD USNg POzostalvch 

2 000,00 

2 000 00 

3000,00 

1000,00 

2274,57 

000 

75.82 

000 
90004 Ulr.lVmanie ;delenl w 8 000 00 3000,00 359 16 11 97 
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rniutach i I?;minach 
4210 Zakup materia/6w i 

wyposaienia 
4000,00 2000,00 359,16 17,96 

4300 Zukup usht~ pOZoslatycb 400000 1000,00 000 000 
90017 Zaklady Gospodarki 

Komunainej 
578648,00 8708l:l,OO 795129,84 91,.12 

3020 Wydatki osobowe nie 
zaliczone do 
wvna~rodzeh 

J 800,00 780,00 752,28 96,45 

4010 
4040 

Wynagrodzenia osobowe 
Dodatkowe 
wynae.rodzenic roczne 

36000000 

7000,00 

548 193 39 

1 797,61 

52620687 

I 797.61 

9599 

100,00 

4110 Sktadki na ubezpiec2enie 
sT>clcczne 

68 000,00 101267,00 87492,94 86,40 

4120 Skladki na Fundusz 

Pm" 
9800,00 14310,00 8861,25 61,92 

4170 Wynagroozeoia 
bezosobowe 

0,00 19720,00 19058.75 96,65 

4210 ZaJrup malerial6\\.' 
i wyposazenia 70000,00 92 500,00 82626.98 89,33 

4260 Zakup energii 800000 5500,00 2585,15 47,00 

4270 
Zakup ustug 
remontowych 

3000,00 5337,00 4 758,37 89,16 

4280 Zakup uslug 
ZdrowO(JlVCh 

500,00 2000,00 1 508,00 75,40 

4300 

4360 

Zal," uslu ' zostal cb 
Oplata z tyt. zakupu 
ustug 
telekomunikacvinvch 

2000000 

t 500,00 

3150000 

500.00 

24 38644 

0,00 

6503 

0,00 

4390 
Zakup uslug wykonanie 
ekspenvz i analiz 2000,00 12000,00 10258,20 85,48 

4410 
Podroie sru iobowe i 
kraiowe 

500,00 500,00 60,00 12 ,00 

4430 Roine oplaty i skladki 800000 400000 1 67000 4175 
4440 Odpisv nn ZFSS 1144800 2123900 2123900 100,00 

4530 Podatek od lOwarow i 
us!'ug 5000,00 500,00 0,00 0,00 

4610 
Koszty posto;powaoia 
Slldowego 

100,00 100,00 0,00 0,00 

4700 Szkolenie pracownik6w 2 000 00 3069,00 1 968,00 64 13 

RAZEM 1044012,00 1082714,00 992 754,63 91,69 

Plan budi:elU 08 realiZ8cj~ z.adait dl a GZK wynosil 1 082 714,00 zl og6lero, wydatki 

w 2020 r. osillgn~ly kWOI~ 992 754,63 zl, co s tanowi 91,69 % rocznego planu wydalk6w. 
Wydalki zaplanowaoe Z pozoslale; d7.ialalnoSci dOlycUl 7..atrudnienia SZeSciu pracownik6w 

w ramacb rooot publicznycb i prac imerwencyjnych w tym konserwatora oczyszezalni i przeds13wiajll 

si~ nast~puj<lco : 

wynagrodzenia i pochodne od WYJlagrodzen plan 193 114,00 zI, wykonanic 186093,49 zl co 

stanowi 96,36 % planu; 
odpis na Z.F.S.S., plan 7 596,00 7.1, wykonanie 7 596,00 z l, co stanowi 100% planu. 

W rozdziale uwzgl~dniono r6wni ei wydatki zwi<jrnne z badaniami lekarskimi. szkoleniami BHP oraz 
zakupem odzi ez.y ochronnej . 

W ramach prowadzonej dzialalnoSci Gminny Zaldad Komunalny 
w Nowym Midcie ponosil wydatki z wi<JZane z zatrudnieniem 15 pracownik6w: dwunastu ro botnik6w 
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gospodarczych, kierownika GZK, ksic;gowego, pomocy admioistracyjnej oral jednej osobc; na umowy 
1.lecenie: 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen plan 683 490.39 21, wykonanie 64 J 6 19,8 J zi co 

stanowi 93 ,87 % planu; 

dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 1797,6 1 zt, wykonanie 1 797,61 zl, co stanowi 

100,00% planu; 

odpis na Z.F.8.S., plan 21239,00 zt, wykonanie 21239,00 xl , co scauowi 100% planu. 

lone wydatki zv.n'!:zane z funkcjollowanie zakladu :wstaly zaplanowane w kwocie 171 286,00 zI, 


wykonanie planu to 133 207,15 co stanowi 77,77% p[anu. 


Wydatki przeznaczone zostaly Da zakup licencji komputerowych, wyposaiewe biura, komputera wraz 


z oprogramowaniem, paliwa, material6w eksploatac)'jnych i cZ~Sc i naprawczych do maszyn 


i UTZ<ldzeli wykorzystywanych na lerenie gmin)'. W roku 2020 dokonano lakie zakupu wody, 


materialow i u!""U\dzen na potrz.eby funkcjonowania oczyszczalni ~ciek6w. 


Zaklad ponosil r6wniei oplaly zWI~zane z zakupem uslug m.m.: wdrOZeniem 


i serwisem program6w komputerowych, ubezpieczeniem mienia. szkoleniami pracownik6w, 

nadzorem inspeklOfa RODO, remontami maszyn i WLildzeo wykorzystywanyru.i w ramach 


prowadzooej dziaialnoSci, badaniami lekarskimi pracownik6w, badaniami laboratoryjnymi kiek6w, 


oplatami pocztowymi. 


Razdzial 90019 WplyKy i wydalkj m iqzgae .! gromqdzeniem SmdkOw Z op/at i kat zo 
korzystanie ze srodowiska 

Plan - 900,00 zl, wykonanie - 0,00 21. 

Rozdzial90Q26 PQzQStaie dziq/qaia zwiqzQIle z gOSDOdarkq odvqdami 

Plan - 7 610,00 zl, wykonanie - 6 386,65 d. co stanowi 83,92% planu. 

Wydatki w tym rozdziale dotyc24 oplat za usuwanie falii rolniczych i innycb odpad6w 

pochadzenia rolniczego. 

Rozdzja/90Q95 Pqzostalq dzi~ 

Plan - 977 254,53 zl, wykonanie - 899 551,09 zt, co stanowi 92,05% planu. 

Wydatki w tym rozdziale dorycUl opJat za serwis toalet przenosnych, montai: lawki parkowej , 

naprawa instalacji fontanny orazopfaty za wykonanie chodnika z kostki brukowej . 

W rozdziale byly poniesione wydatki na zadania inwestycyjne pn .: 

• 	 ,,Ksztahowanie przestrzeni pub licznej poprzez przebudowC; lerenu przy ul. Glowoy 

Rynek w Nowym Midcie" w wysokosci 411 039,00 zl, 

• 	 "Opracowanie dokurnentacj i do modernizacji jaw i zapory na rzece Sona w Nowym 

MieScie" w wysokosci 19 680,00 zl, 

• 	 "Modemizacja monitoriagu w Rynku GJOwnym w m. Nowe Miasto" w wysokosci 

10780.70 zl. 
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• 	 "Modemizacja monitoringu na targowisku W 01. Nowe Miasto" w wysokosci 

12 275,40 zl, 

• 	 "Modemizacja monitoringu w Gl6wnym Rynku, Zie\onym Rynku i mojo przy za lewie 

w m. Nowe Miasto" w wysokosci 24 378,60 w tyro srodki wlasne 11927,60 j z RFIL 

1245 1,00zl, 

• 	 "Zakup i monw solamych lamp oswietleniowych na terenie so lectwa Nowe Miasto" 
w wysokoSci 22 000,00 zt w tym srodki wJasne 12 000,00 zt i z dofinansowania 

10 000,00 zl. 

0.i.1921 - Kultur. i ochrona dziedzictwa oarodowego 

Plan - 197 300,00 zt, wykonanie - 170513,70 zl, co stanowi 86,42% pJaou 

W poszczcgolnych rozdzialach wydaoo wyniosly: 

RQzdzial 92109 - Domy j oSrodki kultury Swietlice kluby 

Plan-142 300,00 zl, wykonanie - J J5 513,70zl, co stanowi 8 1, 18%planu. 

Plan j wydatki w tym rozdziale dotycz!l dotacji dla Gminnego Osrodka Kultury w Nowym 

Midcie - wykonano 95 000,00 zl oraz wydatk6w poniesionych na pokrycie kosztow zuZyCi8 
energii, Intemetu, wyw6z nieczystosci, monitoringu obiektu Wiejskiego Osrodka Kultury w 

wysokoSci 37 814,04 zl. 

W rozdziale byty poniesione wydatki na zadania inwestycyjne pn.: 

• 	 "Zakup wraz z mon(aiem butli gazowej do Wiejskiego Osrodka Kuitury w Nowym 

MieScie" w h\locie 8 733 ,00 zl 

Rozdzjal92116 Bibliqleki 

Plan - 55 000,00 zJ, wykonanie 55 000,00 zl, co stanowi 100% planu. 

Plan w tym rozdziale doryczy dotacji dla Biblioteki Gmiunej w Nowym Miescie. 

Ozial 926 - Kultura fJzyczna i sport 

Plan - 347 259)6 zt, wykonanie - 13 9 294,12 zt, co stanowi 40,1 t % plaou. 

Rout2;«/ 92605 - Zadauiq w zqkresje kHaurV fizyczne j i spodu 

Wyda1k.i lego rozdziatu dotycr.t rOZI>Qwszcdllli ania kultury fizycznej i sportu na terenie 

Gminy Nowe Miasto, w tym na: dotacja ( wydatkowano 85 DOO,OO zt) dla kJubu sportowego " 

SONA" oraz wynagrodzenie i skladki na ubezpieczenia spoleczne animatora sporru 

zatrudnionego na boislru .,Orlik". 
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W rozdziale tym zostaly zaplanowane wydatki w wysokosci 204 549,00 zt na zadanie 

inwestycyjne, "Budowa trybun oraz ogrodzenia w ramach modemizacji boiska sportowego w 

Nowym Miescie". W 2020 roku oie wydatkowano srodk6w ze wzgJ/(du na przesuni/(cie 
tenninu wykonania zamowienia w zwi~zku z pogorszeniem si~ warunk6w atmosferycznych 

uniemozliwiaj,!cych zakonczenie zadania. 

Na dzien 31.12.2020 roku nie wyst~pujll lobo,\\1llZania wymagalne. 

Zobowhp:ania wedlng tytul6w dluznych na dzien 31.12.2019r. wynosz.q 1114055,95 zl. 

w6 r 
Slawomir Iriusz ZlIfewsA:f 
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Zallicznlk I'll 2 
do ~dton;a Nr 2212021 

W6JIB GmN'lYNowe Min to 
t dIlla 26 marce 2021,. 

WYKONANIE TABELARYCZNE DOCHOD6w ZA 2020 ROK 

2010 

'"'' 
lQylOl'..w.eso zw,~ ~ rCllli.t""J ~ ""...... < 
g"", innyoh ~~""""nY<'~ ",,,,,,,om; 

., ,. ,
" 

, _. ib 

"" 



Za!"I,CZI1ik (lr 2 
do Zarz~d:tenla Nr 2212021 
W6jta Gminy Nowe Miasto 

1. dnia 26 marca 2021r. 
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Za!<jCV1lk nr 2 
do ZalTIldzema Nr 22/2021 
W6jta Gminy Nowe Miaslo 

zdnla 26 marca 2021r. 

75618 

.". 
7~19 

7~!1 

B10 

m" 

"". 

2030 

2QJO 

801~ 

2010 

'"'" 
20S7 

Wplywyz 

Wply-..y z roinyclt rlW/=6 

, 

,. 

.. ,. 

ZlpOMlI.nlo u=lom pro"", do bapl.tnq:o d"'ttpu do podrfc>nlMw. 
rn.torl.Mw edubcy]nyok lub m.t<.ri.t6w t>o'k.7..,oI0"'Y~b 

Po_t-oho ddol.l•••.' 

,5 W. Aib 

, 

91,61 



ZllillQ31lk nr 2 
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W6jla Gmlny Nowo Mia$IO 
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Zal<jcznlk nr 3 


Wojta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 26 marca 2021 r. 


do Zarzqdzenia Nr 2212021 


WYKONANTE T ABELARYCZNE WVDATKOW]A 2020 ROK 

6230 " 
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Zah¥:Znlk nr 3 

do Za~dzenia Nr 2212021 

Wojla Gminy Nowe Miasto 


4 dnia 26 marca 2021r. 




Za~czn\k nr 3 


W6fta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 26 marca 2021 r. 


do Zarzqdzenia Nr 2212021 




Zalqanlk nr 3 
do Za~zenia Nr 22/2021 
W6j\a Gminy Nowe Miasto 

z.dnia 26 marca 2021(. 
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ZaF.jcznik nr 3 
do Zarz<jdzenia Nr 2212021 
W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 26 marca 2021 r. 
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Zal'lcznik nr 3 
do Zarz'ldZ8nia Nr 22/2021 
W6jla Gminy Nowe Miasto 

Z dnia 26 marca 2021 r. 
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Zat.tcznlk nr 3 

do ZafZ.lldzenia Nr 2212021 

W6j..a Gminy Nowe Masto 


z dnia 26 ffiarca 2021(. 
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4010 

41 10 

4120 

4210 

4010 

otrzymane l budi:eru panstwa na 
bieiqcych z zakresu administr.icji r2ljdowcj ornz 
zadan zleconych gminie {zwiqzkom gmin, zwi~kom 

"' 
. os Fundusz Procyoraz FundmzSolidarnosciowy 

biczqcych z zakrt:su administracji rzqdowej ora2 
zadaiJ. z1econych grninie (zwi¥kom gmin, zwiljzkom 

uSlawarni 

osobowe 38 

4040 IDod&lkowe wvnagrodzenie roczm: J 

21078,1 

77,14 

Zalclicznik r 4 
do Zarzqdzenia Nr 2212021 
W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 26 marta 2021r. 

WYKONANIE DOCHo06w I WYDATKOW ZWlI\ZANYCB Z REALIZACJ-\ ZADAN Z ZAKRESU ADMINlSTRACJI RZl\DOWEJ J Th'NYCB ZLECONYCH ODRF;BNYMI 
UST A WAM] 'LA 2020 ROK. 

4120 15kladki oa Fundusz Pracy oraz 

75056 i inne 

biei4cych z zakresu administTacji l"ZlJdowej OTaz
2010 

udall zJeconycb groinie (zwi¥kom grnin , ~kom 



Zar.:icznik r 4 
do Za~dzenia Nr 2212021 
WOjta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 26 marC8 2021r. 

4010 IWynagro<izcnia osobowc pracowniki>w 0.001 0.001 25 

4120 ISkladki n:ll. Fundusz Pracy oraz Fundusz SolidamoSciowy 

75101 

budzctu pailsrwa na rcalizacj~ 


bid .lIcych z zalcr¢su administracji r2.ljdowcj oraz 

zLecon~b gminie (zwi¢c:om groin, zwi¥kom 


4010 OSOOOW( 

4110 

41 20 . on FuruJusz Praey oraz FWldusz Solidarno!dowy 

Wybor~' Pr ezydeoUi R.zeczypospoJilrj Polskicj 75107 

budieru panscwa na realizacj" 

2010 biei.qc),ch l zakresu admi.o.istrBcji rzlJdowej Oral 47 460.001 


3030 


4110 na ubezpic:czcoia 


4J10 na Fuudusz Pra.cy oraz fundusz SolidamoSciowy 

bezosobowc: 

Zapewnienie uczn lom prawll do bezpllltnego d08t~pu do 
80153 podr~cznikow. matcrialow cdukacyjnych lub malerlal6w 



ZaIcICVlik r 4 

do Za~dz8nja Nr 2212021 

W6jta Gminy Nowe Miasto 


z dnia 26 mares 2021 r. 
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zadan zleconych gminie (Z'WilJzkom gmin, zwi~kom 
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2 621 312,001 

2621 3 
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z.at.1cznlk r 4 
do Za~dzenja Nr 2212021 
WOjta Gminy Nowe Miasl0 

2: dnia 26 marca 2021 r. 
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ZaI(Jcz'nik Nr S 
Do Zarzijdzellia Nr 2212021 
W6jta Gminy Nowe Mias\o 

z dnia 26 marca 202 1r. 

INFORMACJA 


o KSZTALTOWANIU SI~ WIELOLETNIEJ 


PROGNOZY FINANSOWEJ 


GMINY NOWE MIASTO 


ZA 2020ROK 




Zgodnie z art. 226 ustawy z doia 27 sierpnia 2009 roku 0 fioansach pub licznych Wieloletnia 

Prognoza Finansowa (WPF) jest obok budietu dokumentem planistycznym. 

Dopuszczalny limit splaty zobowi'lZan okreSlony po prawej stronie nier6wDosci we wzorze, 0 

ktoryrn mowa wart. 243 ustawy, po uwzgl~dnielJiu ustawowych wyl<}czeo, obliczony w 

oparciu 0 plan 3 kwartaru. roku poprzedzaj,!cego pierwszy rok prognozy (wskain ik usta lony w 

oparciu 0 sredni"!: arytmetyczn'l: z poprzednicb lat) wynosi 7,60%. 

Dopuszczalny limit spfaty zobowiip:an okreslony po prawej stronic nier6wno~c i we wzone, 0 

kt6rym mowa wart. 243 ustawy, po uwzgl~dnieniu ustawowycb wyJ'lczen, obJiczony w 

opa rciu 0 wykonanie roku poprzedzaj'lCego pierwszy rok prognozy (wskainik ustalony w 

oparciu 0 sredni<J arytmetyczo<J z poprzednich lat) wynosi 9, I 1%. 

Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto do roku 2034 spelnia wskainik splaty zobowi'lzru1 

okres lonych wart. 243 urp po uwzgl~nicniu zobowiijzan zwi<}Zku wspottworzonego przez 

jednostk~ samorz<ldu terytoria lnego oraz po uwzglydnieniu ustawowych wyl,!:czeft 

obliczonego w oparciu 0 plan 3 kwartal6w roku poprzedzaj,!-cego rok budZetowy oraz 0 

wykonanie roku poprzed.zaj~cego rok budi:etowy. 

Dochody og6lem na 2020 rok planowane byly w kwocie 28 989 784,00 zt. W wyniku 

wprowadzonycb zmian plan docbod6w og6l:em na dzien 31 grudnia 2020 roku wynosit 

32607356,04 zl. 

Dochody bieillce 

Na rok 2020 planowano docbody bicZ<lce w kwocie 22 344 117,00 zl, w oparciu 0 informacje 

z Ministerstwa Finans6w w zakresie kwot subwencji og61nej, pisma Wojewody 

Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji ceJowych na zadania z zakresu administracji 

m:l:dowej, umowy podpisane z instytucjtl zarzqdzaj~cll w sprawie srodk6w UE oraz 

pJanowanych dochod6w do wypracowania przez poszczeg6lne jeduostki. 



w wyniku dokonanych zmian w oparciu 0 pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie 

dotacji, pismem Ministra Finans6w w sprawie ostatecwej kwoty subwencj i oswiatowej oa 

2020 rok., dotacja dotyczqca realizacji projektu pn: ,,zdalna szkota" i .,Zdalna szkola+", 

dotacja z NFOSiGW w Warszawie dotycUica rca lizacji zadnia po: "Usuwanie odpad6w z [olii 

rolniczych", dotacja z WFOSiGW w Warszawie na realizacj~ 7.adania po: "usuwanie i 

unieszkodliwianie wyrob6w Z3wieraj'lcych azbest z terenu Gminy Nowe Minslo", dotacja na 

dofwansowanic swiadczeil pomocy materialnej 0 charaktcrze socjalnyrn dla uczniow, dOLacji 

celowej dotycz~cej "Doplat do paliwa rolniczego" - zwrot podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju nap~dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotacji w zwi(Jzku ze 

Spisem powszechnym dochody biezqce po zmianach wynoszq 25 081 000,00 zJ. 

Dochody majl\tkowe 

Na £'Ok 2020 zaplaoowano dochody majqtkowe w kwocie 6645666,05 zl. W wyniku 

dokonanych zmian w oparciu 0 podpisaoe umowy plan dochod6w maj(Jtkowych wyniosl 

7 526 356,04 .t. 

• 	 Doch6d w zwiq,zku z realizacj'l zadan.ia pn. "Budowa oczyszczailli sciek6w 

kanali zacji sanitamej w Nowym MieScie" w kwocie 4537 775.00 zl 

dofmiiDsowanie koszt6w realizacji projektu przez NFOSiGW - wpJ Y''' 4 537 775 zl, 

plan W wysoKosci 500 000,00 zf srodki pochodz~ z wplat mieszkanc6w uwzgl~dnione 

na podstawie podpisanych um6w 0 wykonan ie przyl~cza kanalizacyjnego - wplyw 

503 362,35.t. 

• 	 Doch6d w zwi1}Zku z realizacj'l zadania pD. "Budowa boiska sportowego w No'N)'lll 

Midcie wraz z zagospodarowaniem terenu" w kwocie 90 763,00 z~ - dofinansowanie 

z Urz((du Marszalkowskiego. Zadanie 2os1ato wykonane i Gmina otrzymafa 

refundacj~ poniesionych wydaLk6w w formie dofinaosowania zadania w wysokoSci 

90 763,00 zl. 

• 	 Doch6d w zwi'lzh z realizacj<} zadania pn. ,. Ksztahowanie przestrzeni publicznej 

poprzez pIZebudow~ terenu przy ul. G)6wny Rynek w Nowym Midcie" plan w 

kwocie 411039,00 z1. Gmina zakonczyla zadanie otrzymab refundacj~ poniesionych 

wydatk6w - dofinansowanie ze §rodk6w Samorz~du Wojew6dztwa Mazowieckiego 

w wysokosci 400 079,88 zt. 

http:zadan.ia


• 	 Doch6d w zwi¢u z zaplanowan<l sprzedazq skladnikow maj'ltkowych w kwocie 

40000,00 zl- gmina nie dokonala sprzedaZy dzialki. 

• 	 Doch6d w zwi'lZku z realizacj'l zadania po. "Obniienie poziomu niskiej emisji i 

poprawa jakosci powietrza poprzez wymian<r UIZ&dzeo grzewczych w 

indywidualnych goSpodarstw8Ch domowycb na terenie Gminy Nowe Miasto - plan 

dochod6w w kw"ocie 282300,00 zl. Dofmansowaoie wlw projcktu 

wsp6Jfinansowanego z Europejskiego funduszu Rozwoju Rcgionalnego zapJanowano 

w 2021 roku. Gmina otrzymata zwrot poniesionych we wczeSniejszych latach 

wydatk6w w wysokoSci 63 880,00 zl. 

• 	 Doch6d w zwi'lzku z rea li zacj'l zadaoia po. ,Zakup i mootai solamych lamp 

o5wietleniowycb na lereoie solec['\va Nowe Miaslo" - dofinansowanie z Ui4.~du 

Marszatkowskiego. Zadaoie zosta~o wykonane i Gmina otrzymala refundacj~ 

pon;esionych wydatk6w w formie dofinansowania zadania w wysokosci 10000,00 zt. 

• 	 Gmina pozyskala srodki z Rz<}dowego funduszu Inwestycji Lokalnycb w wysokosci 

1 450 573,00 zl. 

Wydatki mahtkowe 

Wydalki maj'ltkowe na 2020 Jok planowane byty w kwocie II 337035,05 zl na zadan ia 

jednoroczne i przedsi~wzi~ia wielolelnie. Plan wydark6w ma.i~tkowych po zmianach wynosi 

10774 760,2 121. 

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dokooana zostaJa Uchwal(} Nr 

175IXXII2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia J8 grudnia 2020r. w sprawie zmiany 

Wieloietniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miaslo.na podstawie art.l8 ust. 2 pkt 4, 

pkt 9 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 roku 0 samorz'ldzie gmillllym (Dz. U. 2019, paz. 506.) oraz 

art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych ( Dz.U. 

2019, poz. 869 2e 2m.). 

W Wieloletniej Prognozic Finansowej zap1anowano deficyt budietu w wysokosci 3 530 

184,00 zi, zos13l pokryty przychodami pochodz[j.cymi z kredytu w wysoko:ki 3 530 184,00 Z!. 

Przychody budZetu zaplanowano w wysoko:ki 4 384 100,00 zl. Przychody (Jaedyt) 

w wysokosci 853 916,00 zl, przeznacza si~ na rozchody z tytutu planowanej sp{aty kredytu 

http:Miaslo.na


w wysokosci 353916,00 zl oraz Wyhlp papierow wartosciowych (obligacji) w wysokosci 

500 000,00 zl. 

Rozchody budZetu gminy na 2020 rok lOSlaty zaplauowane i wykonane w kwocie 853916,00 

zl. 

Lirnity zobowiClZrul z tytutu kredyt6w, pOZyczek oraz emisji paplerow wartosciowych 

zaciC}gni~tych na: 

I) sfinansowanie przej§Ciowego deficytu budzetu w wysokosci 500000,OOzt, 

2) splatc( wczdniej zaci,!gniytych zohowi~an w wysokosci 853 916,00 zl 

oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokosci 3 530 J84,00 z1. 

3) splatt; cyrutu dlui:nego. 0 ktorym rnowa wart. 72 usl 1a (leasing) w kwocie 25 560,00 

zI . 

Wydatki na obslugy dlugu w kwacie 170 900,00 zl zaplanowano na podstawie harmonogramu 

splat zaciC}gnit;tych kredyt6w oraz wyemitowanych papier6w wartosciawycb, wydalkowano 

91 108,82 zl. 

lnfomlacja dotycz'!ca zmian wprowadzonych w 2020 roku odnosZ<}ca siy do stopnia 

realizacji poszczeg61nych wydatk6w biei:qcych i maj'ltkowych objettych WieloletniCJ ('rogna:z'! 

FinansowC} dotycz'lcych biez.,cego roku bud:ielowego przedslawia s iC( nast~puj<lCo: 

"Aktywny w szkole - kreatywny w Zyciu" - projekt wsp61finansowany z Europejskiego 

Funduszu Spoleczncgo w latach 2019 - 2021, wanosc og61em projekru 384 080,oozl, w 2020 

TOku wydatkowano srodki w wysokosci 100 29 J,25 zt 

.,ObniZeoie poziomu oiskiej ernisji i poprawa jakoSci powietrza poprzez wymian~ 

Urz'tdZCD grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na tcrenie Grniny 

Nowe Miasto" - realizacja zadania w Iatach 2018 -202 1, w 2020 roku nie poniesiono 

wydatk6w, zadanie do realizacji w 2021 roku-zaplanowano naklady finansowe w wysokosci 

1 752 680,31 zl. 



•.Dowoz uczoi6w do pJac6wek oswiatowycb na terenie gminy" - plan na 2020 rok wynosi 

200000,00 z1, wydatkowano 142722,12 zl. 

"Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych z nieruchomosci polozooycb oa 

terenie gminy" • w 2020 roJ...'U wydatkowano za odbi6r odpad6w (faktury) kwot~ w 

wysokosci 939351,64 zt oraz wydatkowano kwot~ 59 122,50 zt na wynagrodzenia, skladki 

ZUS i FP, odpis ZFSS i dclegacje pracowni.k6w obslugujq.cych system gospodarowania 

odpadami na terenie gminy. Zobowiqzania z tytu}u faktur za odbi6r odpad6w wynosz~ 

137 611,80 zl i zostanq oplacone w styczniu 2021 roh. 

"Leasing samochodu osobowego" - w 2020 roku zap lanowano kwot'V w wysoko~c i 

25560,00 zl, wydatkowano w 2020 roku kwot~ 24 449,64 zt - raty leas ingowe. 

"Budowa oczyszczalni ~ciek6w i kanalizacji"- realizacja zadania w latach 2012-2020, 

wykonanie w 2020 roku wyniosto 9792506,55 zt. ( w tym 3530 184,00 zl srodki z 

zacillgnil(tego kredytu omz kwota I 233 573,00 zl z RFIL) . optacooe zostaty faktury za 

budowl( kanalizacji i oczyszczaLni. Zadanie zoslaio zakOliczone. 

"Pnebudowa budynku przy ul. Browarnej" - w 2020 roku zap1anowano kwoty 

w wysokosci 10 000,00 zl, nie poniesiono wydatk6w, zadanie zostruo zakonczone. 

"Zagospodarowanie przestneni pubJicznej - Wesoly kraSl.1al" - w 2020 roku 

z.aplanowano kwoty W 'N)'sokosci 500,00 zt, nie poniesiono wydatk6w. Zadanie zostalo 

z.akonczone. 

..Termomodernizacja pawiloou baodlowego w m. Nowc Miasto" - reaJizacja zadania 

przewidziana na lata 2019-2020. W 2020 roku zaplanowano kwot~ w wysokosci 84 865,00 

zJ, wydatkowano 84 445,99 zt Zadanie zostaJo zakoiIczone. 

"Budowa wodocillgu w m. Miszewo B" - reaiizacja zadaoia przewidziana na lata 20 19 

2022. w 2020r., nie wydatkowano srodkow. Gmlna planuje pozyskac dofinansowanie do w/w 

zadania. 

"Mootat klimatyzacJi w budynku Urzfdu Gntioy w Nowym MieScie" • reali zacja zadania 

przewidziana na lata 20 J9 - 2021. W 2020 roku zaplanowano srodki flnansowe w wysokosci 

30000,00 zt, w 2020 nie wydalkowano srodkOw. 



.,Tetmomodernizacja budyoku Urz\,du Gminy w N owym Midde" - realizacja zadania 

przewidziana na lata 2019 - 2021. W 2020 roku :taplanowano ~rodki finansowe w wysokosci 

46 600,00 zl, w 2020 roku 'W')'datkowano 46 600,00 zl - zakupiono mapy do ce16w 

projektowych, opracowana zostala dokwDentacja projektowa, projekt budowlany oraz 

opracowana zostala dokumentacja projektbwa instalacji. 

"Przebudowa drogi gminnej W61ka Szczawhlska - Modzele Bartlomieje" - n:alizacja 

zadania prz.ewidziana na lata 2019 - 2021. W 2020 roku oie wydatkowano srodkow. Gmina 

zloZyla wniosek 0 dofinansowanie w /w zadania. 

,.J(sztaitowanie przestncni publicznej poprzez pr.zcbudow~ terenu przy ul. Glowny 

Ryock w Nowym Midcie" - realizacja zadania w latach 2018-2020, w 2020 roku 

zaplanowaoo kwotl( 653 161 ,00 zl, wydatkowano 653 159,37 zt. Zadanie zosta-l:o zakonczone 

i Gmioa otrzyma!a dofinansowanle w wysokosci 400 079,88 zl. 

"Budowa drogi i sciezki rowerowej przy zalcwie w m. Nowe Miasto" - realizacja zadania 

w latach 2020 - 2022. W 2020 wydatkowano kwot~ 4 100,00 zt na analizt): geodezyjnq 

przebiegu drogi przy zalewie. 

"Budowa zjazdu do oczyszczalni sciek6w w m. Nowe Miasto", okres realizacji na lata 

2020 - 2022, w 2020 roku kWOl8 } a 000,00 zl - nie wydatkowano srodk.6w. 

.,Pnebudowa skrzyz.owania drogi wojewOdzkiej z drogami gmiooymi \V m. Szczawin", 

000 rea lizacj i na lata 2020 - 2021. w 2020 roh.1.J ,00 zl - zostala zabezpieczona kwota 

6200,00 :d 08 wykonanie dokumentacji projektowej, \v 2021 roku plan 100 000,00 zl . 

..Prubudowa skrzyiowania drogi wojew6dzltiej z drogami gmionymi w m. Szczawin", 

okres realizacji na lata 2020 - 202]. W 2020 roku nie poniesiono 'W')'datk6w, zadanie 

realj~owane b~dzie w 2021r. 

"Poprswa infrastruktury drogowej w Nowym Miekcie wra1. Z opracowaniem 

dokumcntacji tecbniczno - projektowej", okres realizacja zadania na lata 2020 - 2021. 

W 2021 roku nie poniesiono wydatkow. 

http:srodk.6w


"Budowa PSZOK w m. Nowt' Miasto", okres reaJi zacji na lata 2020 - 2021. W 2021 nie 

pOlllesiono wydatk6w. W 202 1 roku Gmina btrd:Lie ubiegae Sly 0 dofinansowanie w/w 

zadania. 

"Budowa kanaJizacji sanitarncj w Nowym Mie5cie", okres reali zacji na lata 2020 - 2023. 

W 2020 roku nie poniesiono naklad6w finansowych. 

"Modernir.acja jazu i zapory na fzeee Sona w m. Nowc Miasto", okres reaJi zacji oa la1a 

2020 - 2021 . W 2020 roku nie wydatkowano srodk6w. 

"Pnebudowa whlczen dr6g gmionych z drogq wOjew6dzkq w m. Nowe Miasto (u.l. 


Ludowa 


i Pisstow)", okres reaJizacji oa lala 2020 - 202 1. W 2020 roku nie wydatkowano srodk6w. 


"Przebudowa w1llczen drog gminnych z drog'] wojewodzk<l: w m. Latonice", okres 

realizacji oa lata 2020 - 2021 . W 2020 roku nie wydatkowano srodkow. 

"Przebudowa WI"lCZfn dr6g gmionych z drog~ wojew6dzkJt W Dl. Nowe l\liaslo -

Folwark", akres realizacji na lata 2020 - 2021. W 2020 roku nie wydatkowano srodk6w. 

"Opracowanie dokumeotacji projektowej na pr-.tebudow~ chodniko w ciqgu drogi 

wojew6dzkiej nr 632 na odcinku od km 24+600 do 24+630 i od km 25+320 do 25+417, od 

km 24+600 do 25+320 z wyt1\czeniem zatoki PKS strona prawa w miejscowosci Latonice 

DB ten~nie grnioy Nowe Miasl.o", okres reali zacj i na lata 2020 - 2021. W 2020 roku oie 

wydatkowano sra dk6w. Zadanie przewidziaoe do realizacji w 1 p6lroczu 2021 roku. 

w6J 

. ' /W",lIir riu.'iz Zalewski 



Zal~cznik nr 6 

do Zarz~dzenia Nr 221202J 

Wojta Gminy Nowe Miasto 

Z dnia 26 marca 202 ) r. 

INFO~CJA 

z realincji wydatk6w Gminnego OSrodk.a Kuhul")' 


i Biblioteki Gminnej w Nowym MieScie 


za 2020 roku 


Gminny Osrodek Kultury oral Biblioteka Gminna w Nowym MieScie realizowaly 

swoje zadania W oparciu 0 plan fioansowy na 2020 rok. 

Plan pr.tychodow na 2020 (ok GmiDDego O§rodka Kultury w Nowym MieScie oraz 

Biblioteki GmiDDej po dokonanych zmianach przedstawia si~ nast~pujllco: 

GMINNY OSRODEK 

KULTURY 
PLAN WYKONANIE 

% 

WYKONANIA 

J. Stan srod.k6w na poczqtek roku 

2020 

344,97 344,97 100 

2. PRZYCHODY OCOLEM 

w tyro: 
95481,26 95 48 1,26 100 

M dotacje z budi.etu 95000,00 95000,00 100 

- wplywy z uslug 48 1,26 48 1,26 100 

BIBLIOTEKA GMINNA PLAN wYKONANIE 
% 

WYKONANIA 

J. 
PRZYCHODY OCOLEM 

wtym: 
63000,00 63 000,00 100 

- dotacje z budi.etu 55000,00 55 000,00 100 

- dotacje z Biblioteki 

Narodowej 
4 308,00 4 308,00 100 



Wydatki Gminnego Osrodka KuJlluy HI Nowym Mieicie 

'02020 roku wyniosly 95 493,19 ,I. 

W sktad wydatk6w Gminnego Osrodka Kultury w Nowym Miescie za 2020 roku wehodz'l 

mil(dzy innymi koszty na wynagrodzenia osobowe w wysokosei 63058,47 zl. 

Poehodne od wynagrodzen tj . skladki na ubezpieczenie spoleezne ZUS to kwota 11 029,16 zl 

omz skladki oa Fundusz Praey w wysokosci 1489,58 zl. 

Przekazano srodki oa rachunek ZakJadowego Funduszu Swiadczen Spotecznych w wysokosci 

1744,00 .1. 

W z:wi~zku Z organizow8oymi przez Gminny Osrodek Kultu.ry imprezami kulturalnyroi 

m.ln . w ramach felii , Koncertu koiyd i pastoralek, poniesiono wydatki na kwoty 1 314,40 zl. 

Zakup artykul6w biurowych i innych artykul6w to wydatek w kwocie 634,34 zi. 

Na zakup material6w gospodarezych i wyposaZenia (w tym r6\'ro ie:i sekcji muzycznej) 

wydatkowano kwoty 1 673,40 zi. 

Na optaty za usrugi leiekomunikacyjoe, usrug i ioternelowe Gminny Osrodek Kullury 

w Nowym Miescie wydalkowal kwott; 767,25 zl. 

Oplata za ubezpieczenie micnia znajduj'lcego Sl~ na stanie jednostki i podatek 

od nierucbomosci z.a 2020 roku wynjosla 463,00 zl, oraz inne usrugi to wydatek 11 128,45 zl 

w tym 8 820,00 zl to wydatek na nauk~ gry oa gjlarze i nauk~ spiewu dzjeci. 

Zakup uslug zdrowotnych; badania kontrolJJe pracownika - 60,00 zl. 

Pozostak wydalki w kwode 2 131,14 ZIIO koszty zwit(z.ane Z zakupem gazu do ogrzewania 

budynku, ~rod.k6w czystoSci oraz wody biezqcej , niezb~dDych do prawidlowego 

funkcjonowania plac6wki. 

http:Kultu.ry


Na dzieli 31.12.2020 roku "ie wystfpujq zobowiqzania wymagulne oraz naleillosc.:i. 

Wydatki Biblioteki Gminnej w Nowym Miescie za 2020 r. 

wyniosly 59 308,00 zJ. 

ledn" z wazniejszyeh pozycji w wydatkach Biblioleki Gminnej stanowj zakup lbior6w 

biblioleeznych. Na len eel w 2020 roku wydalkawano kWOly w wysokosci J2308,57 zi. 

Zakupiono brakuj llce lek"tury szkolne oral. nowosei wydawnicze wzbogacajllce ksi~gozbj6r 

biblioteki . 

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwot~ w wysokosci 33 170,00 zl. 

Pochodne od wynagrodzeft tj. skladki na ubezpiecze:n ia spoteczne ZUS to kwota 5 930,20 zl. 

omz skladki na Fundusz Pracy stanowi<l kwot~ 171,00 zl. 

Odpis na Zakladowy FWldusz Swiadczeft Socjat.nych - 1 744,00 zl. 

Na zakup artyku16w biurowych i innych artykuj6w poniesiono wydatki w wysokosci 793,99 

zl. 

Na zakup material6w gospodarczych i wyposaienia wydalkowano kwottr 689,00 zl. 

Na opJaty za usrogi telekomunikacyjne. uslugi ioternetowe wydatkowano kwot~ w wysokosci 

780,00 zi. 

Optata z.a ubezpieczenie mierua znajduj~cego sitr na stanie jednoslki za 2020 roku wyniosta 

463,00 zl, oraz inne ustugi to wydatek 620,00 zl. 

Pozosta le wydatki w kwocie 2 638,24 zl to koszry zwi<\zane z zakupem gazu do ogrzewania 

budynku, srodk6w czystosci oraz wody bie.zqcej, niezb~dnych do prawidlowego 

funkcjonowania plac6wki. 

Nil dtieli 31.1).)020 roku nie wyst~pujq zobowiqzanio wymogolne OI'OZ noleinosci. 

Stan srodk6w os koncie GOK·u na dz1eo 31.12.2020r. wynosi 333,04 zl 

S/awomi,. riusz ZilI(fWskl 
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