Załącznik nr 1 do części opisowej
sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Pacyna za 2012 rok

Opis realizacji zadań zleconych ustawami Gminie z zakresu
administracji rządowej za 2012 r. wg załącznika nr 5 do
sprawozdania.
Gmina Pacyna realizowała w 2012 r. zadania z zakresu administracji
rządowej zleconej ustawami. Wysokość planu na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego została określona na kwotę 1.639.614,97 zł.
Wykorzystano dotacje w kwocie 1.622.248,93 zł., co stanowi 98,94% planu.
Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 2.366,04 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 – 404.883,97 zł.,
● wykonanie – 404.883,50 (100% planu),
● zwrot niewykorzystanych środków w kwocie – 0,47 zł nastąpił dnia
29.11.2012 r.
Dział 750 – Administracja publiczna
- Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Otrzymano dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanej przez pracowników samorządowych (dotyczy zadań z zakresu
Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, obronności, zarządzania
kryzysowego, obrony cywilnej).
● plan dotacji – 66.258,00zł.,

● wykonanie – 66.258,00 zł ( tj. 100 % planu ).
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 – 681,00 zł.,
● wykonanie – 681,00 zł (tj. 100% planu)
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Otrzymano dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej. Wykorzystano środki
na zakup materiałów, w tym mapy na potrzeby realizacji zadania.
● plan dotacji – 200,00 zł.,
● wykonanie – 200,00 zł ( tj. 100 % planu).
Dział 852 – Pomoc społeczna
- Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia 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 – 1.148.646,00 zł.,
● wykonanie – 1.131.519,87 zł ( tj. 98,51% planu),
● zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 2.126,13 zł nastąpił dnia
24.01.2013 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 – 2.286,00 zł.,
● wykonanie – 2.146,56 zł (tj. 93,90% planu),
● zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 139,44 zł nastąpił dnia
28.12.2012 r.
- Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Otrzymano dotację na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
●plan dotacji – 2.160,00 zł
● wykonanie – 2.160,00 zł (tj. 100 % planu)
- Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Otrzymano dotację na wypłatę zasiłków związanych z realizację rządowego
programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
● plan dotacji – 14.500,00 zł.,
● wykonanie – 14.400,00 zł (tj.99,31% planu),
● zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 100,00 zł nastąpił dnia
28.12.2012 r.

