
Nazwa 
Plan na dzień             

31-12.2021

Wykonanie na dzień 

31.12.2021 
% wyk. p.p.

DOCHODY MAJĄTKOWE 5 987 128,95 6 886 283,73 115,02 %

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 058,00 25 058,00 100,00 %

01095 Pozostała działalność 25 058,00 25 058,00 100,00 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody ze 

sprzedaż działek rolnych

25 058,00 25 058,00 100,00 %

020 Leśnictwo 3 200,00 3 200,00 100,00 %

02001 Gospodarka leśna 3 200,00 3 200,00 100,00 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -dochody ze  

sprzedaży częsci działki leśnej 

3 200,00 3 200,00 100,00 %

600 Transport i łączność 851 356,55 0,00 0,00 %

60016 Drogi publiczne gminne 851 356,55 0,00 0,00 %

6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 

planowana dotacja  na zadanie inwestycyjne  z Funduszu Dróg 

Samorządowych  na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji : 

Przebudowa ul. Roździeńskiego i Wiejskiej

851 356,55 0,00 0,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa 723 459,00 2 719 298,95 375,87 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 723 459,00 2 719 298,95 375,87 %

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności
22 000,00 12 692,29 57,69 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż lokali 

mieszkalnych komunalnych i działek gminnych

701 459,00 2 706 606,66 385,85 %

750 Administracja publiczna 0,00 368,05 --,-- %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 368,05 --,-- %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż 

częsci wyposażenia UM jako  złom
0,00 368,05 --,-- %

758 Różne rozliczenia 0,00 900 000,00 --,-- %

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
0,00 900 000,00 --,-- %

Załącznik nr 1 - Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych w roku 2021 r. według działów i rozdziałów 

klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia



6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z Ministerstwa 

Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na 

wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

0,00 900 000,00 --,-- %

801 Oświata i wychowanie 177 000,00 177 000,00 100,00 %

80101 Szkoły podstawowe 177 000,00 177 000,00 100,00 %

6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Środki z 

Fundusz przeciwdziałania COVID-19  dla Szkoły Podstawowej nr 1 i 

Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach programu "Laboratoria 

Przyszłości"

177 000,00 177 000,00 100,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 207 055,40 3 061 358,73 72,77 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 207 055,40 3 061 358,73 72,77 %

6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 

pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnegodo - Środki z UE ”Budowa instalacji  OZE w 

podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, 

Szczekociny, Zawiercie:” z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

1 636 247,85 1 191 920,04 72,84 %

6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł - Dotacja na przedsięwzięcie pn: ”Budowa instalacji  

OZE w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, 

Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie:” w tym:  środki  z Budżetu 

Państwa    1 191 920,04 zł oraz wkład własny mieszkańców -     677 

518,65 zł

2 570 807,55 1 869 438,69 72,72 %

DOTACJE - Dochody bieżące 11 247 596,72 11 010 221,71 97,89 %

010 Rolnictwo i łowiectwo 33 846,32 33 846,32 100,00 %

01095 Pozostała działalność 33 846,32 33 846,32 100,00 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

33 846,32 33 846,32 100,00 %

750 Administracja publiczna 93 010,48 78 213,30 84,09 %

75011 Urzędy wojewódzkie 69 765,48 54 968,30 78,79 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

69 765,48 54 968,30 78,79 %

75056 Spis powszechny i inne 23 245,00 23 245,00 100,00 %



2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

23 245,00 23 245,00 100,00 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa
3 200,00 3 200,00 100,00 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa
3 200,00 3 200,00 100,00 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

3 200,00 3 200,00 100,00 %

752 Obrona narodowa 400,00 400,00 100,00 %

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 100,00 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

400,00 400,00 100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 550,00 550,00 100,00 %

75414 Obrona cywilna 550,00 550,00 100,00 %

2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

550,00 550,00 100,00 %

801 Oświata i wychowanie 948 712,29 811 052,19 85,49 %

80101 Szkoły podstawowe 32 000,00 28 500,00 89,06 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z 

WFOŚiGW dla Szkoły Podstawowej nr 1 na utworzenie "Zielonej 

pracowni"

32 000,00 28 500,00 89,06 %

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 42 659,00 42 659,00 100,00 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

42 659,00 42 659,00 100,00 %

80104 Przedszkola 460 184,04 513 121,05 111,50 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

208 940,00 208 940,00 100,00 %

2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego -  środki  z UE na zadanie  "Stworzenie nowych 

miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1"

251 244,04 304 181,05 121,07 %



80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego

217 902,25 175 710,25 80,64 %

2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego - środki z  UE  na projekt "Doposażenie w 

specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z 

niepełnosprawnościami oraz  przeszkolenie nauczycieli w 

Przedszkolu Miejskim oraz oddziałach Przedszkolnych Szkoly 

Podstawowej Nr 2

217 902,25 175 710,25 80,64 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych

77 768,19 77 768,19 100,00 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

77 768,19 77 768,19 100,00 %

80195 Pozostała działalność 118 198,81 -26 706,30 -22,59 %

2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego - Środki dot. projektu "Rozwijanie kompetencji 

kluczowych uczniów ze SP nr 1 w Porębie"

110 434,15 -25 222,61 -22,84 %

2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego

7 764,66 -1 483,69 -19,11 %

851 Ochrona zdrowia 11 445,00 11 187,86 97,75 %

85195 Pozostała działalność 11 445,00 11 187,86 97,75 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

945,00 810,00 85,71 %

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie 

lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 - Refundacja wydatków poniesionych na dowóz os. do 

punktu szczepień

10 500,00 10 377,86 98,84 %

852 Pomoc społeczna 497 507,77 444 040,55 89,25 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

13 261,00 12 142,25 91,56 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

13 261,00 12 142,25 91,56 %

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
91 788,00 78 387,16 85,40 %



2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

91 788,00 78 387,16 85,40 %

85215 Dodatki mieszkaniowe 7 255,89 1 080,81 14,90 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

1 195,89 1 080,81 90,38 %

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie 

lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19

6 060,00 0,00 0,00 %

85216 Zasiłki stałe 148 983,00 143 121,37 96,07 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

148 983,00 143 121,37 96,07 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej 96 445,00 96 445,00 100,00 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

96 445,00 96 445,00 100,00 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64 664,88 62 148,56 96,11 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

59 642,00 57 125,68 95,78 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

5 022,88 5 022,88 100,00 %

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 61 900,00 37 505,40 60,59 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

61 900,00 37 505,40 60,59 %

85295 Pozostała działalność 13 210,00 13 210,00 100,00 %

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie 

lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 - Dofinansowanie na zadanie  "Wspieraj seniora"

13 210,00 13 210,00 100,00 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 994,00 6 022,12 43,03 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 13 994,00 6 022,12 43,03 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

12 214,00 4 400,66 36,03 %

2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 

finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 

programów rządowych

1 780,00 1 621,46 91,09 %



855 Rodzina 9 591 930,86 9 587 557,90 99,95 %

85501 Świadczenie wychowawcze 7 516 142,00 7 516 142,00 100,00 %

2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 

realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci

7 516 142,00 7 516 142,00 100,00 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego
2 029 245,00 2 023 732,40 99,73 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

2 029 245,00 2 023 732,40 99,73 %

85503 Karta Dużej Rodziny 141,00 129,10 91,56 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

141,00 129,10 91,56 %

85504 Wspieranie rodziny 715,86 2 000,00 279,38 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

715,86 0,00 0,00 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych)

0,00 2 000,00 --,-- %

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów

45 687,00 45 554,40 99,71 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami

45 687,00 45 554,40 99,71 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 000,00 34 151,47 64,44 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 33 900,00 16 016,97 47,25 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z 

WFOŚiGW: w wysokosci 12 681,17 zł na realizację programu 

"Czyste powietrze", w wysokości 3 335,80 zł na realizację filmu 

promującego ochronę środowiska "Z ekologią za pan brat"

33 900,00 16 016,97 47,25 %

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 19 100,00 18 134,50 94,95 %

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych,związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł - Dofinansowanie z WFOŚiGW na 

realizację zadania" unieszkodliwiania odpadów zawierajacych 

azbest na terenie Gminy Poręba"

19 100,00 18 134,50 94,95 %



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE 21 463 855,01 22 372 140,88 104,23 %

010 Rolnictwo i łowiectwo 300,00 258,92 86,31 %

01095 Pozostała działalność 300,00 258,92 86,31 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich

300,00 258,92 86,31 %

600 Transport i łączność 7 579,00 12 139,57 160,17 %

60004 Lokalny transport zbiorowy 7 579,00 7 579,57 100,01 %

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 

zwrot z Gminy Zawiercie części niewykorzystanej dotacji 

dotyczącej świadczenia publicznego transportu zbiorowego na 

terenie Gminy Poręba

7 579,00 7 579,57 100,01 %

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 4 560,00 --,-- %

0830 Wpływy z usług - zwrot środków od spółki MPWik  za 

sporządzenie dokomunetacji  projektowej  w części wodociągowej  

dotyczącej  zadania "Przebudowa ulicy Walentego 

Roździeńskiego"

0,00 4 560,00 --,-- %

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 571 501,67 1 725 895,87 109,82 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 571 501,67 1 725 895,87 109,82 %

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości 
30 800,00 33 554,45 108,94 %

0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 

sądowego i prokuratorskiego 

0,00 877,00 --,-- %

0690 Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów komorniczych  

dotyczących egzekucji czynszów lokali komunalnych
10 000,00 13 334,88 133,35 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze - dochody z najmu i dzierżawy obiektów  

komunalnych Miasta Poręba

1 516 701,67 1 661 661,51 109,56 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowo 

regulowanych należności z tytułu dzierżawy i użytkowania 

wieczystego 

13 000,00 15 668,03 120,52 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 0,00 0,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów - wpłata mieszkańca zgodnie z 

Postanowieniem Sądu Rej. w Zawierciu o przywrócenie stanu 

zgodnie z prawem własności Gminy Poręba

0,00 800,00 --,-- %

750 Administracja publiczna 2 180 309,00 2 200 883,05 100,94 %

75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 7,75 --,-- %



2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami - 5% dochodów dla gminy od opłat za 

udostępnienie danych osobowych

0,00 7,75 --,-- %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 180 309,00 2 199 507,30 100,88 %

0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 

sądowego i prokuratorskiego- zwrot należności od komorników 

sądowych

0,00 91,80 --,-- %

0830 Wpływy z usług 600,00 0,00 0,00 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z  odsetek dla  

Gminy Poręba od nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 

dot.budowy  Hali Sportowej w roku 2011( Decyzja Izby 

Administracyjnej w Katowicach oraz wyrok NSA)

813 398,00 813 398,00 100,00 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy ze 

zwrotu  nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dot. 

Budowy  Hali Sportowej w roku 2011  (Decyzja Izby 

Administracyjnej w Katowicach oraz wyrok NSA) 

1 365 811,00 1 365 627,33 99,99 %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -  

wpłata odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych  

Warszawa za uszkodzenie mienia gminnego w wyniku kolizji 

drogowej 

0,00 18 244,76 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego 

regulownia podatku dochodowego przez Gminę Poręba do Urzędu 

Skarbowego oraz wpływy z  należnej prowizji z tytułu sprzedaży 

biletów miesięcznych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej,

500,00 2 145,41 429,08 %

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 78,00 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika z 

tytułu terminowego regulownia podatku dochodowego przez 

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny do Urzędu 

Skarbowego

0,00 78,00 --,-- %

75095 Pozostała działalność 0,00 1 290,00 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot przez pracownika kary z 

tyt. nieterminowego złożenia wniosku o płatność do projektu 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

0,00 1 290,00 --,-- %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 

z ich poborem

15 057 946,34 15 749 163,50 104,59 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 500,00 47 325,76 270,43 %

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
17 500,00 47 325,76 270,43 %

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2 898 419,34 2 418 336,14 83,44 %

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 800 000,00 2 298 116,87 82,08 %



0320 Wpływy z podatku rolnego 8 000,00 3 352,00 41,90 %

0330 Wpływy z podatku leśnego 21 000,00 20 898,00 99,51 %

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 000,00 3 990,00 79,80 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- wpływy z 

US dla Gminy Poręba od osób prawnych działajacych na terenie 

naszego miasta 

7 940,00 13 411,00 168,90 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
200,00 268,40 134,20 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat
56 279,34 78 299,87 139,13 %

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz 

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

3 037 795,00 3 450 721,15 113,59 %

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 800 000,00 2 336 151,66 129,79 %

0320 Wpływy z podatku rolnego 220 000,00 249 252,99 113,30 %

0330 Wpływy z podatku leśnego 50 000,00 43 462,86 86,93 %

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 150 000,00 123 442,06 82,29 %

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 150 000,00 48 893,60 32,60 %

0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 2 000,00 1 140,00 57,00 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (umowy 

sprzedaży, kupna,zamiany, pozyczki)- wpływy z US dla Gminy 

Poręba od osób fizycznych  działajacych na terenie naszego miasta 

650 000,00 627 225,80 96,50 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
6 000,00 5 390,22 89,84 %

0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej- wpływy opłaty za czynności 

rozłożenia nalezności na raty
0,00 5,00 --,-- %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat
9 795,00 15 756,96 160,87 %

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
270 145,00 298 716,35 110,58 %

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 31 154,00 40 593,00 130,30 %

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za przedłużenie 

działalności koncesji firmie RATHDOWNEJ na poszukiwanie i 

rozpoznawanie rud cynku i ołowiu 

2 591,00 2 591,92 100,04 %

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych
165 500,00 178 419,61 107,81 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata 

za zajęcie pasa drogowego

49 900,00 53 153,71 106,52 %

0690 Wpływy z różnych opłat - opłata za udzielenie ślub poza 

miejscem Urzędu Stanu Cywilnego
1 000,00 1 000,00 100,00 %



0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wpływy  od nieterminowo 

regulowanych należności z tytułu zajęcia pasa drogowego
0,00 11,11 --,-- %

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 

lokalnych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 

niepobieranie od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. przez 

Gminę opłaty targowej

20 000,00 22 947,00 114,74 %

75619 Wpływy z różnych rozliczeń 20 000,00 19 056,20 95,28 %

0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym
20 000,00 19 056,20 95,28 %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa
8 814 087,00 9 515 007,90 107,95 %

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 754 087,00 9 475 708,00 108,24 %

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 60 000,00 39 299,90 65,50 %

758 Różne rozliczenia 5 000,00 91 970,95 1 839,42 %

75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 91 970,95 1 839,42 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki z lokat bankowych  

ON
2 000,00 4 471,04 223,55 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłata podatku 

VAT z lat ubieglych od zawartych umów na podstawie 

wystawionych faktur VAT

3 000,00 2 261,66 75,39 %

2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 

zwrot na konto dochodów niezrealizowanych wydatków 

niewygasających 

0,00 85 238,25 --,-- %

801 Oświata i wychowanie 14 500,00 22 585,49 155,76 %

80101 Szkoły podstawowe 0,00 4 943,00 --,-- %

0690 Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat rodziców  za   

dodatkowe godziny realizowane  ponad podstawę programową 

wychowania przedszkolnego

0,00 3 865,00 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika z 

tytułu terminowego regulownia podatku dochodowego przez 

Szkołę Podsawową nr 1 i nr 2 

0,00 1 078,00 --,-- %

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 500,00 0,00 0,00 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 500,00 0,00 0,00 %

80104 Przedszkola 7 000,00 17 642,49 252,04 %

0690 Wpływy z różnych opłat -  wpływy z tytułu  wpłat rodziców za  

dodatkowe godziny realizowane  ponad podstawę programową 
7 000,00 16 151,00 230,73 %



0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody ze 

zwrotu za energię elektryczna od spółki TAURON
0,00 1 209,49 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika z 

tytułu terminowego regulownia podatku dochodowego przez 

Przedszkole Miejskie 

0,00 282,00 --,-- %

851 Ochrona zdrowia 0,00 417,00 --,-- %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 377,00 --,-- %

0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 

sądowego i prokuratorskiego - zwrot zaliczki z Sądu Rejonowego w 

Zawierciu dotyczącego  leczenia odwykowego 

0,00 360,00 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów -  wynagrodzenie płatnika z 

tytułu terminowego regulownia podatku dochodowego przez 

Świetlicę Środowiskową 

0,00 17,00 --,-- %

85195 Pozostała działalność 0,00 40,00 --,-- %

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 

zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2020 przez  Stowarzyszenie 

Emerytów Rencistów i Inwalidów  NESTOR 

0,00 40,00 --,-- %

852 Pomoc społeczna 32 800,00 41 558,46 126,70 %

85202 Domy pomocy społecznej 0,00 3 300,00 --,-- %

0830 Wpływy z usług - dochody MOPS za pobyt podopiecznego w 

Domu Pomocy Społecznej 
0,00 3 300,00 --,-- %

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
21 000,00 28 873,00 137,49 %

0830 Wpływy z usług - wpływy z tytułu usług opiekuńczych 

świadczonych  przez MOPS 
20 000,00 28 873,00 144,37 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 0,00 0,00 %

85216 Zasiłki stałe 0,00 1 017,78 --,-- %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochód  z tytułu 

nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych
0,00 1 017,78 --,-- %

85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 789,00 --,-- %

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 

postaci pieniężnej - darowizna od osoby fizycznej na rzecz MOPS
0,00 600,00 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika z 

tytułu terminowego regulownia podatku dochodowego przez 

MOPS do Urzędu Skarbowego

0,00 189,00 --,-- %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 800,00 718,68 10,57 %

0830 Wpływy z usług 6 500,00 0,00 0,00 %



2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami -  5% należnej prowizji Gminie od dochodów 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone przez MOPS

300,00 718,68 239,56 %

85295 Pozostała działalność 5 000,00 6 860,00 137,20 %

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 

postaci pieniężnej - darowizny od mieszkańców na akcję  

"Szlachetna paczka"

5 000,00 6 860,00 137,20 %

855 Rodzina 28 100,00 50 718,39 180,49 %

85501 Świadczenie wychowawcze 600,00 0,00 0,00 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0,00 0,00 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 0,00 0,00 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego
27 500,00 50 716,92 184,43 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń
500,00 1,88 0,38 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody MOPS z 

tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat 

ubiegłych

2 000,00 5 339,48 266,97 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami - prowizja dla gminy od  dochodów z tyt. 

funduszu alimentacyyjnego (40% dochód Gminy)

25 000,00 45 375,56 181,50 %

85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 1,47 --,-- %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami -  prowizja dla gminy z tyt. wydania duplikatu 

"Karty dużej rodziny"

0,00 1,47 --,-- %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 565 819,00 2 476 349,68 96,51 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 559 016,00 2 469 608,44 96,51 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty 

za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Poręba 

2 550 016,00 2 460 246,69 96,48 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień - wpływy z tyt. windykacji należności za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

6 000,00 7 290,46 121,51 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat - odsetki od nieterminowo regulowanych 

należności za odpady

3 000,00 2 071,29 69,04 %



90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 1 000,00 --,-- %

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 

od osób fizycznych - kwota przekazana  na poczet kary umownej w 

związku z rozwiązaniem przez mieszkańca umowy  Budowy 

Instalacji OZE

0,00 1 000,00 --,-- %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska
6 000,00 4 937,94 82,30 %

0690 Wpływy z różnych opłat - środki przekazane z Urzędu 

Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska
6 000,00 4 937,94 82,30 %

90095 Pozostała działalność 803,00 803,30 100,04 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  - wpłaty 

od  przewoźników  za korzystanie z przystanków autobusowych na 

terenie  Gminy Poręba 

803,00 803,30 100,04 %

926 Kultura fizyczna 0,00 200,00 --,-- %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 200,00 --,-- %

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności -  

zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2020 od  Uczniowskiego 

Klubu Sportowego w Porębie "OLIMP"

0,00 200,00 --,-- %

SUBWENCJE - Dochody Bieżące 6 004 373,00 7 682 905,00 127,96 %

758 Różne rozliczenia 6 004 373,00 7 682 905,00 127,96 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
4 539 663,00 4 598 637,00 101,30 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 539 663,00 4 598 637,00 101,30 %

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
0,00 1 619 558,00 --,-- %

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 1 619 558,00 --,-- %

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 464 710,00 1 464 710,00 100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 464 710,00 1 464 710,00 100,00 %

OGÓŁEM
44 702 953,68 47 951 551,32 107,27 %

Dochody majątkowe ujęte w załączniku nr 1 wynoszą: PLAN  5 987 128,95 zł WYKONANIE 6 886 283,73 zł tj. 115,02%

Dochody bieżące ujęte w załączniku nr 1 wynoszą: PLAN 38 715 824,73 zł WYKONANIE 41 065 267,59 zł tj. 106,07%


