Realizacja
zadań zleconych powierzonych z zakresu administracji rządowej
oraz zadań publicznych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
w budżecie Gminy Sobienie-Jeziory
za 2018 rok
Wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zaleconych gminie plan 7.377.353,08 zł wykonanie 7.331.322,22, tj. 99,38%
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo plan 154.083,08 zł, wykonanie 153.917 zł, tj. 99,89%
Rozdział 01095 - Pozostała działalność plan 154.083,08 zł, wykonanie 153.917 zł, tj. 99,89%
- wypłata producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 150.899,02 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, w tym zakup materiałów
biurowych 147,58 zł i przesyłki pocztowe 2.870,40 zł.
Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku 368.
Dział 750 - Administracja publiczna plan 56.248 zł, wykonanie 56.248 zł, tj. 100%
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie plan 56.248 zł, wykonanie 56.248 zł, tj. 100%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45.817 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.431 zł.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa plan 55.126 zł, wykonanie 44.985,49 zł, tj. 81,60%
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 1.300 zł, wykonanie 1.300 zł, tj. 100%
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie, tj. koszty serwisu programu
Rejestr Wyborców
Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie plan 53.826 zł, wykonanie 43.685,49 zł, tj. 81,16%
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zrządzonych na dzień
21 października 2018 r., w gminie odbyła się jedna tura wyborów.
Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 58.405 zł, wykonanie 57.478,29 zł, tj. 98,41%
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 58.405 zł, wykonanie
57.478,29 zł, tj. 98,41%
Dział 852 - Pomoc Społeczna plan 17.668 zł, wykonanie 17.666,91 zł, tj. 99,99%
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 17.668 zł, wykonanie
17.666,91 zł, tj. 99,99%

Opłacono składki za 13 osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego
zasiłku opiekuńczego
Dział 855 - Rodzina plan 7.035.823 zł, wykonanie 7.001.026,53 zł, tj. 99,51%
Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze plan 4.725.806 zł,
wykonanie 4.701.102,35 zł, tj. 99,48%
Wypłacono 4.630.345,30 zł, tj. 9291 świadczeń dla 852 dzieci.
Na obsługę wydatkowano 70.757,05 zł.
Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan
2.072.598 zł, wykonanie 2.064.181,27 zł, tj. 99,59%
Wypłacono:
1. Zasiłki rodzinne 637.997,94 zł
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego 346.897,87 zł
3. Zasiłki rodzinne „złotówka za złotówkę” wraz z dodatkami 60.668,46 zł
4. Zasiłek pielęgnacyjny 154.265,04 zł
5. Świadczenie pielęgnacyjne 349.978 zł
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 4.360 zł
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 62.000 zł
8. Świadczenie rodzicielskie 157.509,60 zł
9. Wsparcie kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” 8.000 zł
10. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 151.200 zł
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pobierających
świadczenia 72.773,73 zł.
Zwrócono nienależnie pobrane świadczenie (zasiłki +dodatki) w kwocie 2.342,30 zł.
Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego społeczne
wydatkowano 1.930.534,61 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 72.773,73 zł.
Na obsługę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wydatkowano 60.872,93 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 237.170 zł, wykonanie 235.549,87 zł,
tj. 99,32%
Rządowy program „Dobry start” świadczenie w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
w szkole podstawowej i ponad gimnazjalnej.
Wpłynęło 516 wniosków, wydano 515 decyzji.
Wypłacono świadczenie w kwocie 228.900 zł, na obsługę wydatkowano 6.649,87 zł.

Wykonanie własnych zadań realizowanych przez gminę plan 705.200,92 zł wykonanie
705.200,92 zł, tj. 100%
Dział 758 - Różne rozliczenia plan 45.593,92 zł, wykonanie 45.593,92 zł, tj. 100%
Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe plan 45.593,92 zł, wykonanie 45.593,92 zł,
100%
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. na zadania
bieżące.
Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 318.740 zł, wykonanie 318.740 zł, tj. 100%
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe plan 42.000 zł, wykonanie 42.000 zł, tj. 100%
Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury
na program „Aktywna tablica”.
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wykonanie 134.260 zł, tj. 100%
Wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

plan 134.260 zł,

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego plan 142.480 zł, wykonanie
142.480 zł, tj. 100%
Wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Dział 852-Pomoc Społeczna plan 331.083 zł, wykonanie 331.083 zł, tj. 100%
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 16.800
zł, tj. 100%
Opłacono składki od zasiłków stałych za 32 osoby.
Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 8.300 zł, wykonanie 8.300 zł, tj. 100%
Wypłacono zasiłki okresowe dla 5 rodzin.
Rozdział 85216 - Zasiłki stałe plan 196.978 zł, wykonanie 196.978 zł, tj. 100%
Wypłacono zasiłki stałe dla 35 osób.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 74.535 zł, wykonanie 74.535 zł, tj. 100%
Wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.570 zł, szkolenie
pracowników 2.000 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalny przekazano 2.965 zł.
Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 34.470 zł, wykonanie 34.470 zł,
tj. 100%
Wydatkowano na dożywianie i zasiłki celowe na żywność.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan 6.736 zł, wykonanie 6.736 zł,
tj. 100%

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 6.736 zł,
wykonanie 6.736 zł, tj. 100%
Wydatkowano na stypendia szkolne dla 28 uczniów.
Dział 855 - Rodzina plan 3.048 zł, wykonanie 3.048 zł, tj. 100%
Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 3.048 zł, wykonanie 3.048 zł, tj. 100%
Wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie, który wspólnie
z pracownikami socjalnymi pracuje z 7 rodzinami, w celu poprawy sytuacji 15 dzieci
w tych rodzinach.

Wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej i między jednostkami samorządu
terytorialnego plan 187.544,76 zł, wykonanie 187.544,76 zł, tj. 100%
Dział 600 - Transport i łączność plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, tj. 100%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł, tj. 100%
Dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej
w miejscowości Sobienie Szlacheckie”.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 40.042 zł,
wykonanie 40.042 zł, tj. 100%
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 40.042 zł, wykonanie 40.042 zł, tj. 100%
Dotacja ze środków budżetu z Województwa Mazowieckiego:
- na wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę
OSP Śniadków Dolny w kwocie 23.742 zł,
- na zakupu sprzętu specjalistycznego dla ochotniczych Straży Pożarnych 16.300 zł.
Dział 801 - Oświata i wychowanie plan 9.600 zł, wykonanie 9.600 zł, tj. 100%
Rozdział 80195 - Pozostała działalność plan 9.600 zł, wykonanie 9.600 zł, tj. 100%
Realizacja zadania edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży
pt. „Niepodległa”
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 37.902,76 zł, wykonanie
37.902,76 zł, tj. 100%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 37.902,76 zł, wykonanie 37.902,76 zł, tj. 100%
Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na remont świetlicy
w miejscowości Sobienie-Jeziory 10.000 zł i Stary Zambrzyków 10.000 zł.
Realizacja zadanie pn. „Odbiór i utylizacja zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych
z terenu Gminy Sobienie-Jeziory” finansowane ze środków WFOŚiGW
w kwocie 17.902,76 zł.

