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                                                                                      Załącznik nr 5a  do  

                                                                                         sprawozdania z wykonania budżetu 

                                                                           Gminy Pacyna za I półrocze 2018 rok 

 

 

Opis realizacji zadań zleconych ustawami 

Gminie Pacyna  z zakresu administracji rządowej za 2018 r.  

wg załącznika nr 5 do sprawozdania. 

 

 
Gmina Pacyna realizowała  w I półroczu 2018 r. zadania z zakresu administracji 

rządowej zleconej ustawami. Wysokość planu na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego została określona na 

kwotę 3.933.054,39 zł. Środki otrzymane w ramach przyznanej dotacji wyniosły 

kwoty 2.060.196,53 zł, z czego kwota 62,02 zł została zwrócona do Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 03.07.2018 i 09.07.2018 r. 

Środki wykorzystane z dotacji w 2018 roku, to kwota 2.045.097,70 zł.  

 

              Załącznik nr 5 przedstawia szczegółowo strukturę dotacji i ich 

wydatkowanie. W ujęciu syntetycznym wykorzystanie dotacji przedstawia się 

następująco: 

Dział  010 – Rolnictwo i łowiectwo 

- Rozdział  01095 – Pozostała działalność 

 

Dotacja przeznaczona jest na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, 

zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi związanej ze 

zwrotem. 

 

plan dotacji – 353.195,39 zł 

otrzymano dotację – 353.195,39 zł 

wykorzystano –  353.195,37 zł (tj. 100% planu), 
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Zwrot  środków z dotacji w kwocie 0,02 zł nastąpił dnia 03.07.2018 r. 

Dział 750 – Administracja publiczna 

- Rozdział  75011 – Urzędy Wojewódzkie 

 

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  

 

plan dotacji – 43.989,00 zł 

otrzymano dotację – 23.727,14 zł 

wykorzystano –  23.727,14 zł ( tj. 53,94 % planu ), w tym: 

                       10.177,14 zł – realizacja  zadań zleconych wynikających z ustaw -  

                                             Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy  

                                             o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach                  

osobistych  

                        13.550,00 zł - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji  

                                              rządowej 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

 i ochrony  prawa oraz sądownictwa 

- Rozdział  75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

 i ochrony prawa 

Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców  

 

plan dotacji – 798,00 zł 

otrzymano dotacje – 390,00 zł 

wykorzystano –  71,42 zł  (tj. 8,95% planu) 

Dział  852 – Pomoc społeczna 

- Rozdział  85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  

                                pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,  

                                niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące  

                                w zajęciach w centrum integracji społecznej 
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Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 

 

plan dotacji – 6.000,00 zł 

otrzymano dotację – 2.750,00 zł 

wykorzystano  – 2.749,56 zł (tj. 45,83% planu), 

- Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe  

 

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców 

wrażliwych energii elektrycznej. 

 

plan dotacji – 16,00 zł 

otrzymano dotację – 78,00 zł 

wykorzystano –  15,89 zł (tj. 99,31% planu) 

 

zwrot  środków z dotacji w kwocie 62,00 zł nastąpił dnia 09.07.2018 r.  

Dział  855 – Rodzina 

- Rozdział  85501 – Świadczenie wychowawcze 

 

Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego. 

 

plan dotacji – 2.134.000,00 zł 

otrzymano dotację – 1.030.000,00 zł 

wykorzystano –  1.020.542,78 zł  (tj. 47,82% planu) 

- Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  

                                alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

                                i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
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Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne, a także koszt związany z obsługą tych 

świadczeń. 

 

plan dotacji – 1.388.000,00 zł 

otrzymano dotację – 650.000,00 zł 

wykorzystano –  644.795,54 zł  ( tj. 46,46% planu), 

- Rozdział   85503 – Karta Dużej Rodziny 

 

Dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. 

 

plan dotacji – 56,00 zł 

otrzymano dotację – 56,00 zł 

wykorzystano –  0,00 zł 

- Rozdział  85504 – Wspieranie rodziny 

 

Dotacja na realizacje zadania „Dobry start” 

 

plan dotacji – 7.000,00 zł 

otrzymano dotację – 0,00 zł 

wykorzystano 0,00 zł 
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