
OJT GMINY 
NOWE MTASTO Zarz~dzenie Nr 76/2015 

Wojta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 31 grudnia 2015r. 

w sprawie: przyj~cia planow finansowych zadan z zakresu administracji 

rz~dowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorz~du 


terytorialnego ustawami. 


Na podstawie art.249 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U 
z 2013r, poz. 885 z p6Zn.zm.) oraz § 6 ust.4 Rozporz~dzenia Ministra Finans6w z dnia 24 
lipca 2006 r. w sprawie plan6w finansowych zadan z zakresu administracji rz~dowej oraz 
innych zadan zleconych jednostkom samorz~du terytorialnego ustawami przekazywania 
dotacji celowych i przekazywania pobranych dochod6w zwi~zanych z realizacj~ tych zadan 
1Dz. U. Nr 135 poz. 955 I, W6jt Gminy Nowe Miasto zarz~dza, co nastypuje: 

§ 1 

Przyj~6 plany finansowe zadan zleconych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan 
zleconych jednostkom samorz~du terytorialnego ustawami, zgodnie z za!~cznikami Nr 1,2,3,4 

§ 2 

Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowi~uje w roku budzetowym 2015 . 

. taw"" .;/z ilJlewski 



ZalCjcznik Nr 1 
do ZarzCjdzenia nr 76/2015 
W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 31 grudnia 2015r. 

Plan zadari zleconych z zakresu administracji rZ'ldowej 
Plan dochod6w na dzieri 31.12.2015 

w z otyc h 

Dziat 

1 

010 

750 

801 

852 

Rozdziat· Paragraf 
Trese 

Kwota 
2 3 4 5 

Rolnictwo i towiectwo 291896,16 

01095 Pozostala dzialalnosc 291 896 16 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 
2010 zadan biezCjcych z zakresu administracji rZCjdowej oraz 291 896,16 

innych zadari zleconych gminie ustawami 

Admlnistracjapubliczna 44 65700 

75011 Urzedy wojew6dzkie 44 657 00 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 
zadan bieiCjcych z zakresu administracji rzCjdowej oraz 

2010 innych zadan zleconych gminie ustawami 44657,00 

Oswiata i wychowanie 28345,00 

80101 Szko_lyJ)odstawowe 1530600 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 
zadari biezCjcych z zakresu administracji rZCjdowej oraz 

2010 innych zadan zleconych ~minie ustawami 15306,00 

80110 Gimnazia 1287500 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 
zadan bieiCjcych z zakresu administracji rzCjdowej oraz 

2010 innych zadari zleconych gminie ustawami 12875,00 

Realizacja zadan wymagajCjcych stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w 
szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogolnoksztalcCjcych, liceach profilowych i szkolach 

80150 zawodowych oraz szkrnach artstycznych 164,00 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 
zadan bieiCjcych z zakresu administracji rZCjdowej oraz 

2010 innych zadan zleconych gminie ustawami 164,00 

Pomoc spoteczna 1571934,OQ 
Swiadczenia rodzinne, zaliczka-alimentacyjna oraz 
skladki na ubez~ieczenia eme!Ytalne i rentowe z 

85212 ubez-.rueczenia sooleczne~o 1 56300000 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 
zadari biezCjcych z zakresu administracji rzCjdowej oraz 

2010 innych zadan zleconych gminie ustawami 1 563000,00 
Sktadki na ubez~ieczenie zdrowotne o~lacane za osoby 
~obierai~ce niekt6re swiadczenia z ~omocy s~olecznei 

85213 oraz niekt6re swiadczenia rodzinne 770700 
Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ 
zadan biezCjcych z zakresu administracji rZCjdowej oraz 

2010 innych zadan zleconych Jl.minie ustawami 7707,00 
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85295 Pozostata dziatalnosc 1 22700 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budi:etu panstwa na realizacj~ 
zadan biei:qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 
innych zadar'l zleconych gminie ustawami 1 227,00 

Og6lem 1936832,16 

,,., z Zalewski 
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Za/qcznik Nr 2 
do Zarzqdzenia Nr 76/2015 
W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 31 grudnia 2015 r. 

Plan zadan zleconych z zakresu administracji rzC\dowej 
Plan wydatk6w na dzien 31.12.2015 

/ t hw Z OlyC 

O2lal Rozdzial· § 
Trese 

Kwota 
1 2 3 4 5 

010 Rolnictwo i lowiectwo 291 896,16 

01095 Pozos tala dzialalnosc J 29189616 

4110 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 684,00 

4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 98,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000,00 

4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 941,45 

4430 R6zne op/aty i sk/adki 286172,71 

750 AdministracJa publiczna 44 657,00 

75011 

4010 

U~<!Y wojew6dzkie 

Wy_nagrodzenia osobowe gracownik6w 

4465700 

44657,00 

801 Oswiata i wychowanie 28345,00 

80101 SzkoJy Podstawowe 1530600 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 15306,00 

80110 Gimnazia 1287500 

80150 

4240 Zakuppomocynaukowych, qydak~cznychiks§zek 

Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m/odziezy w 
szko/ach podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogolnoksztalcqcych, liceach profilowych i szko/ach 
zawodowych oraz szko/ach artstycz~ch 

12875,00 

16400 

4240 Zakup pomo9' naukowych, dydak~cznych i kS!ClZek 164,00 

852 Pomoc spoleczna 1571934,00 

85212 

Swladczenia rodzinne, zaliczka allmentacl1lna oraz sk/adki na 
ubezt!ieczenia eme!)ltalne i rentowe z ubezt!ieczenia 
SDo/eczneao 156300000 

3110 Swiadczenia spo/eczne 1 471 420,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 33413,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2972,00 

4110 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 49845,00 

4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 300,00 

4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 2 100,00 

4300 Zakup uslug pozosta'!ych 1530,00 

4410 Podr6ze krajowe s/uzbowe 120,00 

4430 R6zne op/aty i sk/adki 200,00 

4440 
Odpisy na zakladowy fundusz 8wiadczen 
socjalnych 300,00 

4700 
Szkolenia pracownik6w nieb~dacymi 
czlonkami korpusu sluzby cywilnej 800,00 

85213 

Sk/adki na ubezt!ieczenie zdrowotne ot!lacane za osobl1 
t!obieraj!!ce niektore swiadczenla z t!omocl1 st!olecznej oraz 
niekt6re swiadczenia rodzinne 770700 

4130 Sk/adki na ubezpieczenia zdrowotne 7707,00 

85295 Pozostala dzialalnosc 122700 

3110 SWiadczenia spo/eczne 600,00 

4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 627,00 
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IOQ61em 1 936832,16 

.1
1"",,,,,,,/ '.. z Zolewski 
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Zalqcznik Nr 3 
do Zarzqdzenia Nr 76/2015 
W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 31 grudnia 2015r. 

Plan zadan zleconych z zakresu administracji rzctdowej 
Plan dochod6w na dzien 31.12.2015 

w ztotych 

Dzlal Rozdzla'* § 
Trese 

Kwota , 2 3 4 6 7 

751 

UrzQdY naczelnych organOw wladzy 
panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
s"down ictwa 41156,00 

75101 Urz~dv naczelnych organow wlad~ panstwowej, kontroli 
82900i ochrony prawa 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ 
zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 
innych zadari zleconych gminie ustawami 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

829,00 

75107 
1832500 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ 
zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 
innych zadan zleconych gminie ustawami 18325,00 

75108 Wybory do sejmu i senatu 
1190900 

11 909,002010 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ 
zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 
innych zadan zleconLch gminie ustawami 

Referenda ogolnokrajowe i konstytucyjne 75110 
1009300 

10093,00 2010 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 
zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 
innych zadan zleconych gminie ustawami 

Og6lem 41156,00 
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Za/qcznik Nr 4 
do Zarzqdzenia Nr 76/2015 
W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 31 grudnia 2015r. 

Plan zadan zleconych z zakresu administracji rzC\dowej 
Plan wydatk6w na dzien 31.12.2015 

/ I w z myc h 

Dzlat Rozdzlat'" § 
Trese 

Kwota 
1 2 3 4 6 7 

751 
Urz,dy naczelnych organ6w wladzy 
Ipal'istwowej, kontroll l ochron}, prawa oraz 41156,00 

75101 
Il.JJz~ naczeln)!ch organow wladzll ganstwowel, kontroll 
i ochronv Drawa 82900 

4110 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 119,00 

4120 Sk/adki na fundusz pracy 17,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 693,00 

75107 W)!bo[Y Prez)!denta RzeczllQosQolitej Polskiej 1832500 

3030 R6zne wydalki na rzecz os6b fizycznych 9760,00 

4110 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 715,00 

4120 Sk/adki na fundusz pracy 83,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4464,00 

4210 Zaku2 materia/6w i wyposatenia 3194,00 

4300 Zakup us/ug pozosla/ych 109,00 

75108 W)!boD{ do sejmu i senatu 1190900 

6000,00 3030 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 

4110 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 500,00 

4120 Sk/adki na fundusz pracy 100,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3640,00 

4210 Zakup materia/6w i "'{Yposatenia 1 549,00 

4300 Zakup us/ug pozosta/ych 20,00 

4410 Podrote s/utbowe krajowe 100,00 

75110 Referenda og61nokrajowe i konstituclline 
1009300 

5280,003030 R6zne wydalki na rzecz os6b fizycznych 

4110 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 463,71 

4120 Sk/adki na fundusz pracy 48,31 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3121 ,75 

4210 Zakup materia/6w i wyposatenia 1 075,80 

4360 Oplaly z tytu/u zakupu us/ug telekomunikacyjnych 70,00 

4410 Podrote s/ut bowe krajowe / 33,43 

Og6tem tr-'
h r \., 41 156,00 
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