
XII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu
       administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych
       gminie ustawowo.

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji  rządowej oraz
innych  zadań  zleconych  przekazanych  gminie  ustawowo  przebiegała  prawidłowo
zarówno w zakresie otrzymanych dotacji jak i realizacji wydatków. 

W  budżecie  miasta  i  gminy  na  2004  rok  zostały  zaplanowane  następujące
dotacje od Wojewody:

 Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§
2010 dochodów) w łącznej wysokości 6.025.168 zł.
W  ramach  w/w dotacji  MiG  Pleszew w roku  2004  otrzymała  dotację  w rozdz.
90015–Oświetlenie  ulic,  w  wysokości  316.463  zł  jako  zwrot  wydatków
poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym.
Powyższą  kwotę  ujęto  tylko  po  stronie  dochodów,  dlatego  suma  wykonanych
dochodów uzyskanych z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone jest wyższa o
w/w kwotę od  wykonanych wydatków związanych z realizacja  zadań zleconych
gminie.
Wykonane dochody pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z
zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie  ustawami
wyniosły w 2004 roku 5.808.727 zł (tj. 96,41 % planu). Gmina oddała na rachunek
Wojewody  łącznie  216.441  zł  dotacji.  Przyczyny  zwrotu  dotacji  celowej  były
następujące:
1. Nie  wykorzystanie  planu  dotacji  w  rozdziale  85212  spowodowane  było

trudnością  w  oszacowaniu  kwoty  wyrównań  na  zasiłki  dla  osób  samotnie
wychowujących  dziecko,  które  jeszcze  do  kwietnia  2004  roku  pobierały
alimenty  z  funduszu  alimentacyjnego.  Zgodnie  ze  zmianą  ustawy  o
świadczeniach  rodzinnych  obowiązującą  od  1  października  2004  r.  gmina
musiała wypłacić wyrównania na w/w zasiłki za okres od maja do grudnia 2004.
Rzeczywista  kwota  środków potrzebnych  do  wypłaty  świadczeń  okazała  się
mniejsza  od  złożonego  wcześniej  przewidywanego  zapotrzebowania.  W
związku z powyższym w dniu 30.12.2004 roku środki w wysokości 165.457 zł
dotyczące rozdz. 85212 zostały zwrócone na rachunek Wojewody.

2. Plan  w  rozdziale  85213  nie  został  w  pełni  wykorzystany  w  związku  z
niemożliwością  dokładnego  oszacowania  potrzeb  na  środki  na  zasiłki  stałe.
Zasiłki  stałe  są  przyznawane  w  różnych  wysokościach  w  zależności  od
dochodu  rodziny,  a  następnie  od  tak  wyliczonej  kwoty  zasiłku  stałego  są
obliczane  procentowo  od  niego  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne.  Na
rachunek  Wojewody  w dniu  30.12.2004  roku  zwrócono  środki  w wysokości
39.990 zł.

3. W  rozdziale  85214 niewykorzystano  w pełni  planu  dotacji  od  Wojewody  na
zasiłki okresowe. Ze względu na ograniczenie procentowe wynikające z ustawy
o pomocy społecznej, co do wysokości przyznawanego zasiłku oraz z uwagi na
krótki  okres  realizacji  wypłat,  kwota  dotacji  została  wykorzystana  w  99,2%
planu. Na rachunek Wojewody w dniu 30.12.2004 roku zostały zwrócone środki
w wysokości 10.334 zł. 

 Dotacje  celowe  przekazane  z  budżetu  państwa  na  realizację  własnych  zadań
bieżących gmin (§ 2030 dochodów) zaplanowane w łącznej wysokości 411.529 zł
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zostały wykonane w kwocie 227.191 zł (tj. 55,2% planu). Wojewoda na plan dotacji
celowej w § 2030 w wysokości 350.000 zł przekazał na rachunek gminy do końca
roku tylko 165.662 zł,  nie wydając przy tym decyzji o zmniejszeniu planu.  Stąd
wynika niższe wykonanie planu dotyczące dotacji celowej na realizację własnych
zadań bieżących gmin.

 Dotacje  celowe  przekazane  z  budżetu  państwa  na  inwestycje  i  zakupy
inwestycyjne  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych
gminom ustawami (§ 6310 dochodów) zaplanowane w łącznej wysokości 16.843 zł
wykonane zostały w wysokości  16.843 zł  (tj.  100,0% planu).  Dotacja została w
całości  wykorzystane  na  przystosowanie  stanowisk  pracy  do  wypłat  świadczeń
rodzinnych.

Realizacja  zadań  zleconych  przebiegała  zgodnie  z  celem wskazanym przez
dysponenta środków budżetowych, a środki pochodzące z dotacji, które pozostały po
zrealizowaniu  zadania,  zostały  zwrócone  zgodnie  z  zapisami  ustawy  o  finansach
publicznych na rachunek Wojewody.

Dotacje otrzymane od Wojewody były na bieżąco przekazywane dysponentom
budżetu celem wykonania zadań zleconych.

Kwotowe wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji
rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  przekazanych  gminie  ustawowo  zawierają
zestawienia zamieszczone w tabelach nr 3 i nr 4.

-
57


