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 2018 r.

Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zaleconych gminie plan 6.474.159,19 zł wykonanie 3.494.672,11, tj. 53,98%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 83.371,19 zł, wykonanie 83.205,11 zł,
tj. 99,80%
Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 83.371,19 zł, wykonanie 83.205,11 zł,
tj. 99,80%
- wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 81.573,64 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów
biurowych 118,27 zł i przesyłki pocztowe 1.513,20 zł.
Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 194 szt.
Dział 750 - Administracja publiczna plan 48.468 zł, wykonanie 25.882,83 zł,
tj. 53,40%
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 48.468 zł, wykonanie 25.882,83 zł,
tj. 53,40%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23.221,19 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.661,64 zł, w tym: druki,
toner 154,97 zł, kwiaty 120 zł, serwis programu komputerowego SELWIN (rejestr
mieszkańców z rejestru PESEL) i USC 2.240 zł, przesyłki pocztowe 22,14 zł, podróże
służbowe 79,40 zł, szkolenie i koszty dojazdu 45,13 zł.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa plan 1.300 zł, wykonanie 544 zł, tj. 41,85%
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa plan 1.300 zł, wykonanie 544 zł, tj. 41,85%
Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, tj. koszty serwisu
programu Rejestr Wyborców.
Dział 852-Pomoc Społeczna plan 12.632 zł, wykonanie 8.242,74 zł, tj. 65,25%
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 plan 12.632 zł, wykonanie
8.242,74 zł, tj. 65,25%
Opłacono składki za 10 osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych
i specjalnego zasiłku opiekuńczego

Dział 855 - Rodzina plan 6.328.388 zł, wykonanie 3.376.797,43 zł, tj. 53,36%
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 4.549.000 zł, wykonanie
2.349.392,19 zł, tj. 51,65%
Wypłacono 2.313.220,50 zł, tj. 4636 świadczeń dla 795 dzieci.
Na obsługę świadczenia wydatkowano 36.171,69 zł.
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan
1.779.000 zł, wykonanie 1.027.323,24 zł, tj. 57,75%
Wypłacono:
1. Zasiłki rodzinne 319.993 zł
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 164.059 zł
3. Zasiłki rodzinne „złotówka za złotówkę” wraz z dodatkami 35.218,21 zł
4. Zasiłek pielęgnacyjny 72.981 zł
5. Świadczenie pielęgnacyjne 165.353 zł
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 1.560 zł
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 36.000 zł
8. Świadczenie rodzicielskie 85.965 zł
9. Wsparcie kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” 4.000 zł
10. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 74.900 zł
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
pobierających świadczenia 34.413,90 zł.
Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego społeczne
wydatkowano 960.029,21 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 34.413,90 zł.
Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano 32.880,13 zł.
Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 388 zł, wykonanie 82 zł, tj. 21,13%
Wydatki na zakup materiałów biurowych na realizację program dla rodzin
wielodzietnych.

Wykonanie własnych zadań realizowanych przez gminę plan 524.019 zł
wykonanie 297.240,34, tj. 56,72%
Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 276.740 zł, wykonanie 138.374 zł, tj. 50%
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 134.260 zł,
wykonanie 67.132 zł, tj. 50%
Wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 142.480 zł, wykonanie
71.242 zł, tj. 50%
Wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 852-Pomoc Społeczna plan 244.470 zł, wykonanie 156.057,34 zł, tj. 63,83%
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 plan 16.800 zł, wykonanie
8.707,34 zł, tj. 51,83%
Opłacono składki od zasiłków stałych za 31 osób.
Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 5.000 zł, wykonanie 3.300 zł, tj. 66%
Wypłacono zasiłki okresowe dla 2 rodzin.
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 121.000 zł, wykonanie 96.450 zł, tj. 79,71%
Zasiłki stałe dla 32 osób.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 67.200 zł, wykonanie 33.600 zł,
tj. 50%
Wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.600 zł, na zakładowy
fundusz świadczeń socjalny przekazano 2.000 zł.
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 34.470 zł, wykonanie 14.000 zł,
tj. 40,62%
Wydatkowano na dożywianie i zasiłki celowe na żywność.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 2.809 zł, wykonanie 2.809 zł,
tj. 100%
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 2.809 zł,
wykonanie 2.809 zł, tj. 100%
Wydatkowano na stypendia szkolne dla 31 uczniów.

