S PRAW O Z DAN I E
z realizacji zadań zleconych za 2020 rok
Gmina Grębków przedkłada informację z wykonania zadań finansowych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na które gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu
Wojewody Mazowieckiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego za 2020 rok.
I. Kwoty otrzymanych dotacji na zadania zlecone wg działów i rozdziałów.
Dział
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85501

5 092 963,00
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1 972 410,00

1 851 214,25

93,86

85503

298,00

246,37

82,67

85504

175 460,00

175 150,00

99,82

85513

31 762,00

31 762,00

100,00

8 091 275,29

7 961 100,88

98,39
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752
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855

Razem

II .Wykorzystanie dotacji na finansowanie zadań zleconych:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym otrzymano dotację w kwocie 667.771,19 zł. z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych. Zwrot z powyższego tytułu otrzymało 622 rolników na łączną kwotę
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654.678,72 zł. Pozostała kwota 13.092,47zł. została przeznaczona na pokrycie kosztów
postępowania w sprawie zwrotu podatku

Dział 750 - Administracja publiczna
W 2020 r. w dziale tym otrzymano dotację w wysokości 68.956,00zł., która została przeznaczona
na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw obronnych wojskowych w kwocie
43.630,00zł i obejmuje:
 wynagrodzenia osobowe pracowników - 32.860,00 zł.
 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.454,01 zł.
 składki na ubezpieczenie społeczne - 6.549,99 zł.
 składki na fundusz pracy - 1.766,00 zł.
oraz kwota 25.326,00zł. na Narodowy Spis Powszechny z przeznaczeniem na:
 wydatki na dodatki spisowe – 14.340,00zł
 wydatki na nagrody spisowe – 10.000,00zł
 zakup materiałów i wyposażenia – 270,00zł
 zakup aktualizacja programu – 716,00zł
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz
sądownictwa
W 2020 roku gmina otrzymała dotacje:
1) kwotę 913,00 zł. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Grębków, która
została przeznaczona na:
- wynagrodzenia osobowe – 760,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 130,00 zł.
- składki na fundusz pracy – 23,00 zł.
2) kwotę 31.866,88zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Otrzymana dotacja została rozliczona w następujący sposób:
– wydatki na diety dla członków komisji wyborczych – 18.700,00 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne - 531,42zł,
– wydatki na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych - 6.727,69zł,
– zakupy materiałów biurowych i innych na wyposażenie lokali wyborczych – 5.706,17 zł,
– delegacje – 201,60 zł
Dział 752 – Obrona narodowa
Otrzymana dotacja w kwocie 1.000,00zł. została przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia
obronnego dla obsady osobowej Stałego Dyżuru, Stanowiska Kierowania i kadry Kierowniczej.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Otrzymana dotacja w kwocie 800,00zł. została przeznaczona na przeprowadzenie szkolenia
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z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników Urzędu Gminy pod kątek obrony cywilnej
i powszechnej samoobrony.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Otrzymana dotacja w kwocie 38.458,19zł. została przeznaczona na zapewnienie uczniom
bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
Dział 855 – Rodzina
W 2020 roku otrzymano dotację w kwocie 7.151.335,62zł którą przeznaczono na:

1. świadczenia wychowawcze – 5.092.963,00 zł. z tego:
- świadczenia społeczne – 5.064.934,40 zł
- wynagrodzenia osobowe – 19.915,63zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.002,58 zł
- składki na fundusz pracy – 159,25 zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń wychowawczych (zakup druków, materiałów
biurowych, szkolenia itp.) – 4.951,14 zł

2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.851.214,25 zł.:
- świadczenia społeczne - 1.712.150,54 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 36.962,08 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.657,60 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 92.291,21 zł.
- składki na fundusz pracy – 1.094,86 zł.
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych (zakup druków, materiałów biurowych,
porto, szkolenie itp.) - 3.507,70 zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 1.550,26 zł.
3. Karta Dużej Rodziny – 246,37 zł
4. Wspieranie rodziny – 175.150,00 zł realizacja programu „Dobry Start”
- świadczenia społeczne - 169.500,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe – 3.800,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 681,34zł
- składki na fundusz pracy – 56,35zł
- wydatki związane z obsługą świadczeń - 1.112,31 zł
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne – 31.762,00zł
Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania zlecone zawierają odpowiednio
załączniki nr 3 i nr 4.
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