Realizacja
zadań zleconych powierzonych z zakresu administracji rządowej
oraz zadań publicznych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
w budżecie Gminy Sobienie-Jeziory
za I półrocze 2019 r.

Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zaleconych gminie plan 6.670.446,71 zł wykonanie 3.455.111,60, tj. 51,80%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 109.426,71 zł, wykonanie 109.426,71 zł, tj.100%
Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 109.426,71 zł, wykonanie 109.426,71 zł, tj.100%
- wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 107.281,08 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów
biurowych 204,89 zł, przesyłki pocztowe 1.844,50 zł.
Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 217.
Dział 750 - Administracja publiczna plan 45.339 zł, wykonanie 22.522,75 zł, tj. 49,68%
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 45.339 zł, wykonanie 22.522,75 zł, tj. 49,68%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.440,97 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.081,78 zł, w tym: druki
204,89 zł, serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr mieszkańców z rejestru
PESEL) i USC 2.800 zł, koszty dojazdu na szkolenia 76,89 zł.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa plan 26.607 zł, wykonanie 25.959 zł, tj. 97,56%
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 1.296 zł, wykonanie 648 zł, tj. 50%
Wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. koszty
serwisu programu Rejestr Wyborców.
Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 25.311 zł, wykonanie 16.555,86
zł, tj. 65,41%
Wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zarządzonych dzień 26 maja
2019 r., tj.
Wynagrodzenia bezosobowe 4.266.42 zł, sporządzenie spisu wyborców, zgłoszenie
głosowania przez pełnomocnika 773,71 zł, szkolenie członków Obwodowych Komisji
Wyborczych 254,83 zł, plakatowanie obwieszczenia o wyborach 44,11 zł, obsługa
informatyczna komisji wyborczych 2.168,77 zł, sprzątanie lokali wyborczych 1.025 zł
materiały biurowe 1.023,11 zł.
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Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 29.642 zł,
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 29.642 zł
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych z dotacji celowej
będzie realizowany w II półroczy.
Dział 855 - Rodzina plan 6.459.432 zł, wykonanie 3.306.066,28 zł, tj. 51,18%
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 4.728.000 zł,
wykonanie 2.300.291,34 zł, tj. 53,77%
Wypłacono 2.262.915 zł, tj. 4537 świadczeń dla 785 dzieci.
Na obsługę wydatkowano 37.376,34 zł.
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan
1.987.000 zł, wykonanie 995.000 zł, tj. 50,08%
Wypłacono:
1. Zasiłki rodzinne 290.604 zł
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 149.650,60 zł
3. Zasiłki rodzinne „złotówka za złotówkę” wraz z dodatkami 26.103,19 zł
4. Zasiłek pielęgnacyjny 98.664,82 zł
5. Świadczenie pielęgnacyjne 207.373 zł
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 3.800 zł
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 26.000 zł
8. Świadczenie rodzicielskie 40.750,70 zł
9. Wsparcie kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” 8.000 zł
10. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 72.300 zł
Zwrócono nienależnie pobrane świadczenie (zasiłki +dodatki) w kwocie 800 zł.
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pobierających
świadczenia 40.991,96 zł.
Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego społeczne
wydatkowano 922.446,31 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 40.991,96 zł.
Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano 31.561,73 zł.
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 249 zł, wykonanie 193,04 zł, tj. 77,53%
Wydatki na zakup materiałów biurowych na realizację programu dla rodzin wielodzietnych.
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 178.000 zł,
Rządowy program „Dobry start” świadczenie w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
w szkole podstawowej i ponad gimnazjalnej.
Wnioski o wypłatę świadczenia będą składane w II półroczu.
Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 16.000 zł, wykonanie 10.450 zł, tj. 65,31%
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Opłacono składki za 13 osób pobierające świadczenie opiekuńcze i 2 osoby specjalny zasiłek
opiekuńczy.

Wykonanie własnych zadań realizowanych przez gminę plan 568.807 zł
wykonanie 318.423 zł, tj. 55,98%
Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 301.645 zł, wykonanie 150.823 zł, tj. 50%
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 161.345 zł,
wykonanie 80.673 zł, tj. 50%
Wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 140.300 zł, wykonanie
70.150 zł, tj. 50%
Wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
Wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na dofinasowanie zadań w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 55.760 zł.
Realizacja zadania II półroczu.
Dział 852 - Pomoc Społeczna plan 262.406 zł, wykonanie 163.463 zł, tj. 62,29%
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej plan 16.000 zł, wykonanie 8.700 zł, tj. 54,38%
Opłacono składki od zasiłków stałych za 28 osoby.
Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 7.200 zł, wykonanie 4.000 zł, tj. 55,56%
Wypłacono zasiłki okresowe dla 5 rodzin.
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 144.500 zł, wykonanie 102.000 zł, tj. 70,59%
Wypłacono zasiłki stałe dla 35 osób.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 72.300 zł, wykonanie 38.763 zł, tj. 53,61%
Wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.540 zł, na zakładowy fundusz
świadczeń socjalny przekazano 2.223 zł.
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 22.406 zł, wykonanie 10.000 zł,
tj. 44,63%
Wydatkowano na dożywianie i zasiłki celowe na żywność.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 4.756 zł, wykonanie 4.137 zł,
tj. 86,98%
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 4.756 zł,
wykonanie 4.137 zł, tj. 86,98%
Wydatkowano na stypendia szkolne dla 22 uczniów.
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Wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu
terytorialnego plan 130.600 zł, wykonanie 45.600 zł, tj. 34,92%
Dział 600 - Transport i łączność plan 85.000 zł,
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 85.000 zł,
Planowana dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania
„Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sobienie Biskupie”.
Dział 926 - Kultura fizyczna plan 45.600 zł, wykonanie 45.600 zł, tj. 100%
Rozdział 926 Pozostała działalność plan 45.600 zł, wykonanie 45.600 zł, tj. 100%
Dofinasowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej zadania inwestycyjnego wykonanego w roku ubiegłym pn. „Budowa Otwartej
Strefy Aktywności” w Sobieniach-Jeziorach.
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