
                                                                                      Załącznik nr 5a  do  

                                                                                         sprawozdania z wykonania budżetu 

                                                                           Gminy Pacyna za 2015 rok 

 

 

 

Opis realizacji zadań zleconych ustawami Gminie Pacyna  z 

zakresu administracji rządowej za 2015 r. wg załącznika nr 5 do 

sprawozdania. 

 

 

 
             Gmina Pacyna realizowała  w 2015 r. zadania z zakresu administracji 

rządowej zleconej ustawami. Wysokość planu na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego oraz pism Krajowego Biura Wyborczego została określona na 

kwotę 1.829.589,57 zł. 

Wykorzystano dotację w kwocie 1.805.453,95 zł., co stanowi 98,68% planu. 

Niewykorzystane środki z dotacji otrzymanej w kwocie 24.135,62 zł zostały 

zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego. 

              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 

 

Otrzymano dotację z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku 

akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi 

związanej ze zwrotem. 

 plan dotacji – 469.083,39 zł 

 wykonanie –  469.083,35 zł (tj. 100% planu), 

 

 zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie  0,03 zł nastąpił dnia  



 30.06.2015 r  i  0,01 zł nastąpił dnia 30.12.2015 r.  

 

Dział 750 – Administracja publiczna 

 

- Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 

 

Otrzymano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

wykonywanej przez pracowników samorządowych  

 plan dotacji – 43.839,00 zł 

 wykonanie –  43.839,00 zł ( tj. 100 % planu ), w tym: 

                        20.776,00 zł –realizacja  zadań zleconych wynikających z ustaw-  

                                               Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji     

                                               ludności i dowodach osobistych  

                        23.063,00 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 

 

Otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców. 

 plan dotacji – 722,00 zł 

 wykonanie –  722,00 zł  (tj. 100% planu) 

 

- Rozdział 75107 –   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. 



 

 plan dotacji    - 22.884,00 zł  

 wykonanie     - 22.884,00 zł (tj.100% planu) 

 

- Rozdział 75108-     Wybory do Sejmu i Senatu  

 

Otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. 

 plan dotacji  - 12.651,00 zł 

 wykonanie   - 12.651,00 zł (tj. 100,00 % planu) 

 

- Rozdział 75110-   Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 

 

Otrzymano dotację na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i 

konstytucyjnego 

 plan dotacji  - 11.998,00 zł 

 wykonanie   - 11.998,00 zł (tj. 100,00 % planu) 

 

Dział 801-  Oświata i wychowanie 

 

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe. 

Otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały 

edukacyjne i ćwiczeniowe. 

  

 plan dotacji – 11.345,00 zł  

 wykonanie  -  11.345,00 zł (tj. 100% planu) 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja 

 

Otrzymano dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały 

edukacyjne i ćwiczeniowe. 



  plan dotacji – 6.300,00 zł 

 wykonanie  -  6.145,35 zł (tj. 97,55% planu) 

Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 154,65 zł nastąpił dnia 

30.12.2015 r 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

 

- Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  

                                alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

                                i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

Otrzymano dotację na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, a także koszt 

związany z obsługą tych świadczeń. 

  plan dotacji – 1.244.000,00 zł 

 wykonanie –  1.220.305,07 zł  ( tj. 98,10% planu), 

 zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 23.694,93 zł nastąpił  

  dnia 31.12.2015 r.  

 

- 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 

 

Otrzymano dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 

 plan dotacji – 4.814,00 zł 

 wykonanie  – 4.698,00 zł (tj. 97,59% planu), 

 zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 116,00 zł nastąpił dnia     

31.12.2015 r.  



 

-   Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe  

 

Otrzymano dotację na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. 

 plan dotacji – 1.491,18 zł 

 wykonanie –  1.450,86 zł (tj. 97,30% planu) 

 zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 40,32 zł nastąpił dnia  

  30.12.2015 r  

 

- Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

 

Otrzymano dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej 

Rodziny. 

 plan dotacji – 462,00 zł 

 wykonanie –  332,32 zł  (tj.71,93% planu) 

   zwrot niewykorzystanych środków z dotacji w kwocie 129,68 zł nastąpił  

   dnia 30.12.2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


