
Nazwa 
Plan na dzień 

30.06.2022 r.

Wykonanie na 

dzień 30.06.2022 r.

% Wykonania 

na dzień 

30.06.2022 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE 9 358 926,82 4 007 077,66 42,82 %

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 520 000,00 1 023 109,08 40,60 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 910 000,00 359 008,26 18,80 %

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności 
20 000,00 9 518,82 47,59 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości – 	Sprzedaż nieruchomości - 

działek gminnychk

1 890 000,00 349 489,44 18,49 %

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 610 000,00 664 100,82 108,87 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości – Ze sprzedaży mieszkań 

należących do zasobów gminy

610 000,00 664 100,82 108,87 %

750 Administracja publiczna 253 830,00 253 830,00 100,00 %

75095 Pozostała działalność 253 830,00 253 830,00 100,00 %

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 terytorialnego – W ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa gmina otrzymała środki na 

Rozwój Cyfrowy jst oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia, 

dotyczące realizacji projektu  „Cyfrowa Gmina”

253 830,00 253 830,00 100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26 582,00 0,00 0,00 %

75495 Pozostała działalność 26 582,00 0,00 0,00 %

6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej - Zaplanowane środki na wykonanie 

zadania pn.: "Utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych na 

ul.Zakładowej  w ramach Marszałkowskiego programu poprawy 

bezpieczeństwa  na drogach woj.śląskiego "

26 582,00 0,00 0,00 %

801 Oświata i wychowanie 40 000,00 0,00 0,00 %

80101 Szkoły podstawowe 40 000,00 0,00 0,00 %

Załącznik nr 1 – Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i zrealizowanych na dzień 30.06.2022 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 - Plan w wysokosci 40 000,00 zł dotyczy 

środków z WFOŚIGW na zadanie " Utworzenie Zielonej  pracowni w 

Szkole Podstawowej Nr 2"

40 000,00 0,00 0,00 %

852 Pomoc społeczna 442 400,00 0,00 0,00 %

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 

ośrodki interwencji kryzysowej
242 400,00 0,00 0,00 %

6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) – Dotyczy  zadania pn. „Przebudowa i 

zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na Mieszkania 

Chronione Wspierane dla 5 osób”

242 400,00 0,00 0,00 %

85295 Pozostała działalność 200 000,00 0,00 0,00 %

6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych) – Zaplanowano środki na utworzenie 

„Klubu seniora” w ramach programu Senior+

200 000,00 0,00 0,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 076 114,82 2 730 138,58 44,93 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 516 114,82 2 730 138,58 77,65 %

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 terytorialnego - dochód w 

wysokości 1 121 662,49 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego  – dotyczy, projektu ”Budowa instalacji  OZE w 

podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, 

Szczekociny, Zawiercie"

1 409 741,52 1 121 662,49 79,57 %

6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 

(związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dochody w  

wysokości 1 121 662,52 zł to dofinansowanie z Budżetu Państwa, w 

wysokości 486 813,57 zł wkład własny  mieszkańców na projekt ”Budowa 

instalacji  OZE w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, 

Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

2 106 373,30 1 608 476,09 76,36 %

90095 Pozostała działalność 2 560 000,00 0,00 0,00 %

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów 

(związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Plan w wysokości 

2 560 000,00 zł dotyczy środków z programu Polski Ład na zadanie 

„Utworzenie groty solnej w piwnicach MOK-u wraz z niezbędnymi 

instalacjami”

2 560 000,00 0,00 0,00 %



DOTACJE 7 118 707,64 5 618 765,03 78,93 %

010 Rolnictwo i łowiectwo 29 873,20 29 873,20 100,00 %

01095 Pozostała działalność 29 873,20 29 873,20 100,00 %

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 – 

Środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji 

rządowej,  związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej

29 873,20 29 873,20 100,00 %

710 Działalność usługowa 1 000,00 0,00 0,00 %

71035 Cmentarze 1 000,00 0,00 0,00 %

2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej - Plan w wysokości 1 000,00 zł dotyczy dotacji na 

opiekę nad mogiłami wojennymi

1 000,00 0,00 0,00 %

750 Administracja publiczna 46 797,00 26 773,00 57,21 %

75011 Urzędy wojewódzkie 46 797,00 26 773,00 57,21 %

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 – 

Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  na zadania 

bieżące w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, 

dowodów osobistych, o zmianie imienia i nazwiska, sprawy z ustawy o 

powszechnym obowiązku obrony

46 797,00 26 773,00 57,21 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa
1 800,00 900,00 50,00 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa
1 800,00 900,00 50,00 %

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 - 

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie 

stałego rejestru wyborców

1 800,00 900,00 50,00 %

752 Obrona narodowa 400,00 0,00 0,00 %

75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 0,00 0,00 %

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 - Plan 

w wysokości 400,00 zł to dotacja na szkolenie obronne

400,00 0,00 0,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 136,86 4 017,61 97,12 %

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 - Dotacja z Powiatu Zawierciańskiego na 

zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej

550,00 550,00 100,00 %

75421 Zarządzanie kryzysowe 3 586,86 3 467,61 96,68 %



2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Z 

Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy 

gmina otrzymała środki od Wojewody Śląskiego w wysokości: 1 590,00 zł 

na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL; 1 877,61 

zł za nadanie Nr PESEL 

3 586,86 3 467,61 96,68 %

758 Różne rozliczenia 38 820,00 38 820,00 100,00 %

75814 Różne rozliczenia finansowe 38 820,00 38 820,00 100,00 %

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 

Ministerstwo Finansów przekazało środki z Funduszu Pomocy na 

dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i 

opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

38 820,00 38 820,00 100,00 %

801 Oświata i wychowanie 500 843,99 299 265,19 59,75 %

80101 Szkoły podstawowe 6 000,00 0,00 0,00 %

2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację 

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja z 

Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych z 

elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1

6 000,00 0,00 0,00 %

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 57 228,00 28 614,00 50,00 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) - Dotacja dla oddzialów przedszkolnych funkcjonujących przy 

Szkole Podstawowej nr 2 przeznaczona na realizację wychowania 

przedzkolnego

57 228,00 28 614,00 50,00 %

80104 Przedszkola 337 615,99 170 651,19 50,55 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) - Dotacja przedszkolna dla Przedszkola Miejskiego na realizację 

wychowania przedszkolnego

219 876,00 109 938,00 50,00 %

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 w 

ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego na "Stworzenie nowych miejsc przedszkolnych w 

Przedszkolu Miejskim"

117 739,99 60 713,19 51,57 %

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

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

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 - W wysokości 

100 000,00 zł uzyskano dotację celową ze środków europejskich na 

doposażenie w specjalistyczny sprzęt wraz z realizacją zajęć dla dzieci z 

niepełnosprawnościami w Przedszkolu Miejskim nr 1, im. Misia Uszatka i 

oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2

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

851 Ochrona zdrowia 506,00 180,00 35,57 %



85195 Pozostała działalność 506,00 180,00 35,57 %

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 - 

Dochody w wysokości 180,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone 

przekazana z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez 

gminy decyzji  dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 

506,00 180,00 35,57 %

852 Pomoc społeczna 1 187 275,54 1 000 523,54 84,27 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej

16 290,00 9 500,00 58,32 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) -Dotacja na zadania własne Gminy, na pokrycie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z 

pomocy społecznej tj. zasiłek stały

16 290,00 9 500,00 58,32 %

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85 010,00 56 000,00 65,87 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) -Dotacja celowa na zadania własne - na wypłatę zasiłków 

okresowych z pomocy społecznej i pomocy w naturze oraz składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe, za osoby, które rezygnują z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, 

osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny

85 010,00 56 000,00 65,87 %

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 471,50 1 471,50 100,00 %

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 – 

Kwota 1 471,50 zł to dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat 

zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych 

energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, dla osób 

otrzymujących dodatek mieszkaniowy

1 471,50 1 471,50 100,00 %

85216 Zasiłki stałe 137 891,00 100 000,00 72,52 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) - Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych Gminy z 

przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej

137 891,00 100 000,00 72,52 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej 83 933,00 45 193,00 53,84 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) - Dotacja przeznaczona na utrzymanie MOPS w Porębie m.in. 

na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz na wypłatę 

dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze 

czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku

83 933,00 45 193,00 53,84 %

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 

ośrodki interwencji kryzysowej
25 600,00 0,00 0,00 %



2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) - Dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i 

zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na Mieszkania 

Chronione Wspierane dla 5 osób”

25 600,00 0,00 0,00 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 34 529,04 26 269,04 76,08 %

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 - 

Dotacja na świadczenia specjalistyczne i opiekuńcze dla podopiecznych 

MOPS

32 760,00 24 500,00 74,79 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) - Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 

w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi

1 769,04 1 769,04 100,00 %

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 59 248,00 25 000,00 42,20 %

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) - Dotacja na zadania własne Gminy w ramach rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu”

59 248,00 25 000,00 42,20 %

85295 Pozostała działalność 743 303,00 737 090,00 99,16 %

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 - 

Dotacja na zadania zlecone z tyt. wypłaty dodatków osłonowych oraz 

kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 

525 950,00 525 950,00 100,00 %

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-

19 – Dotacja z programu "Korpus wsparcia seniorów na rok 2022" w celu 

zastosowania tzw opieki na odległość

21 213,00 15 000,00 70,71 %

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków 

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Środki 

z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy 

w wysokości: 137 920,00 zł na wypłatę świadczeń na podstawie art.13 

ustawy z dn. 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, 36 720,00 

zł świadczenie jednorazowe w wys. 300,00 zł; 8 000,00 zł na świadczenia 

rodzinne, 13 500,00 zł na świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie 

posiłku dla dzieci i młodzieży

196 140,00 196 140,00 100,00 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 700,00 0,00 0,00 %

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także szkolenia młodzieży
1 700,00 0,00 0,00 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych - Środki z WFOŚiGW na profilaktykę 

zdrowotną dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 realizowaną w ramach 

wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 21/22 jako tzw. „zielona szkoła”

1 700,00 0,00 0,00%

855 Rodzina 5 126 715,00 4 172 728,22 81,39 %



85501 Świadczenie wychowawcze 3 067 689,00 3 064 607,22 99,90 %

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 - 

Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego 500+

3 067 689,00 3 064 607,22 99,90 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 017 519,00 1 080 000,00 53,53 %

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 - 

Dotacja na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci, realizacja świadczeń 

rodzinnych, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla 

opiekunów. Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do  

instrumentów polityki na rzecz rodziny

2 017 519,00 1 080 000,00 53,53 %

85503 Karta Dużej Rodziny 204,00 121,00 59,31 %

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 - 

Dotacja na wspieranie rodzin wielodzietnych - na przyznawane tzw. Karty 

Dużej Rodziny

204,00 121,00 59,31 %

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów

41 303,00 28 000,00 67,79 %

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 - 

Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

41 303,00 28 000,00 67,79 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 178 840,05 45 684,27 25,54 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 178 840,05 45 684,27 25,54 %

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 - 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej  na realizację projektu pn. „Śląskie. 

Przywracamy błękit.”. Kompleksowa realizacja planu ochrony powietrza 

dla województwa śląskiego

167 477,00 34 321,22 20,49 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie w 

Gminie punktu konsultacyjnego na realizację programu „Czyste 

powietrze”

11 363,05 11 363,05 100,00 %

POZOSTAŁE DOCHODY 21 615 973,29 10 478 135,22 48,47 %

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 35,90 0,00 %

01095 Pozostała działalność 0,00 35,90 0,00 %



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 tytułu dzierżawy terenów łowieckich

0,00 35,90 0,00 %

600 Transport i łączność 1 300,00 10 444,20 803,40 %

60016 Drogi publiczne gminne 0,00 9 120,00 0,00 %

0830 Wpływy z usług – Kwota 9 120,00 zł to wpłata z MPWiK Poręba za 

przekazaną dokumentację projektową dot. zadania inwestycyjnego pod 

nazwą "Przebudowa ulicy Walentego Roździeńskiego i ulicy Wiejskiej" 

(część budowa wodociagów)

0,00 9 120,00 0,00 %

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 1 300,00 1 324,20 101,86 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Wpłata 

przewoźnika za korzystanie z przystanków autobusowych należących do 

gminy Poręba

1 300,00 1 324,20 101,86 %

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 091 450,00 885 559,45 42,34 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 229 500,00 155 993,37 67,97 %

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 47 000,00 47 587,44 101,25 %

0690 Wpływy z różnych opłat – Opłata za rozgraniczenie nieruchomości 0,00 1 460,00 0,00 %

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 tytułunajmu i  dzierżawy składników 

majątkowych 9lokali i działek gminnych)

182 000,00 106 471,10 58,50 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek – Odsetki za nieterminowe 

przekazywanie płatności z tyt. użytkowania wieczystego, dzierżawy
500,00 474,83 94,97 %

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1 861 950,00 729 566,08 39,18 %

0690 Wpływy z różnych opłat - Zwroty kosztów zastępstwa procesowego 

dotyczące egzekucji w zakresie czynszów mieszkaniowych
0,00 6 071,67 0,00 %

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 tytulu najmu lokali komunalnych

1 850 000,00 713 678,45 38,58 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - Odsetki za nieterminowe 

przekazywanie płatności z tytułu najmu lokali komunalnych
11 950,00 9 815,96 82,14 %

750 Administracja publiczna 0,00 8 721,72 0,00 %

75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 23,25 0,00 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami - Prowizja 5% dla gminy od dochodów pobranych z tytułu 

realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – związanych z 

udostępnianiem danych osobowych 

0,00 23,25 0,00 %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 8 636,47 0,00 %



0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochówd z tyt.zwrotu 

nadpłaty faktury w  wysokości 5 535,00 zł , kwota 1 049,65 zł dotyczy 

refundacji płac z roku poprzedniego dla opiekuna stażu

0,00 6 584,65 0,00 %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Zwrot z 

Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę:

- w wysokości 1 230,00 zł z tytułu uszkodzenia mienia gminnego -kolizja 

pojazdu, w wyniku której uszkodzono instalację światłowodu,

- w wysokości 300,00 zł za uszkodzenie wiaty przystankowej na ul. 

Pędzicha

0,00 1 530,00 0,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów - W wysokości 62,82 zł gmina 

otrzymała dochód z tytułu prowizji należnej gminie od Zakładu 

Komunikacji Miejskiej w Zawierciu za sprzedaż biletów, oraz osiągnięto 

dochód w wysokości 459,00 zł  z tyt. wynagrodzenie dla płatnika za 

terminowo regulowany podatek dochodowy przez Gminę Poręba do 

Urzędu Skarbowego

0,00 521,82 0,00 %

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 62,00 0,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenie płatnika za 

terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego przez Miejski 

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny w Porębie

0,00 62,00 0,00 %

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
16 189 980,00 7 561 193,60 46,70 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 31 000,00 4 424,60 14,27 %

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej
31 000,00 4 424,60 14,27 %

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych

3 959 751,00 1 225 115,01 30,94 %

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 842 057,00 1 197 323,05 31,16 %

0320 Wpływy z podatku rolnego 3 494,00 2 032,00 58,16 %

0330 Wpływy z podatku leśnego 22 000,00 11 945,00 54,30 %

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 000,00 3 455,16 69,10 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 7 148,00 71,48 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
200,00 160,00 80,00 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat
77 000,00 3 051,80 3,96 %

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

3 662 000,00 1 941 125,55 53,01 %

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 500 000,00 1 403 123,72 56,12 %

0320 Wpływy z podatku rolnego 260 000,00 174 183,17 66,99 %

0330 Wpływy z podatku leśnego 50 000,00 37 413,08 74,83 %

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 150 000,00 67 572,46 45,05 %



0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 4 512,20 15,04 %

0430 Wpływy z opłaty targowej 15 000,00 0,00 0,00 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 650 000,00 246 228,98 37,88 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
5 000,00 2 783,70 55,67 %

0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 0,00 37,00 0,00 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat
2 000,00 5 271,24 263,56 %

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw
297 000,00 270 459,96 91,06 %

0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym
40 000,00 49 118,54 122,80 %

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 32 000,00 16 479,00 51,50 %

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 175 000,00 128 565,85 73,47 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – Opłata za pas 

drogowy

50 000,00 76 238,05 152,48 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek – Odsetki z tytułu nieuregulowanych 

w terminie należności za pas drogowy
0,00 58,52 0,00 %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8 240 229,00 4 120 068,48 50,00 %

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 154 579,00 4 077 288,00 50,00 %

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 85 650,00 42 780,48 49,95 %

758 Różne rozliczenia 95 000,00 379 152,71 399,11 %

75814 Różne rozliczenia finansowe 95 000,00 379 152,71 399,11 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - Dochody z tytułu kapitalizacji 

odsetek od lokat dziennych na rachunku bankowym Gminy
95 000,00 119 976,91 126,29 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Z tytułu wpłat 

podatku VAT z lat ubiegłych
0,00 2 483,02 0,00 %

0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Wpłaty podatku VAT z 

roku poprzedniego dotyczące projektu OZE
0,00 695,22 0,00 %

2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 

niezrealizowan wydatki niewygasające dotyczące inwestycji utworzenia 

KIM wraz z mediateką  w budynku MOK -u ( 228 599,31) oraz  

sporzadzenia planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Poręba 

27 398,25

0,00 255 997,56 0,00 %

801 Oświata i wychowanie 10 000,00 35 325,40 353,25 %

80101 Szkoły podstawowe 0,00 4 616,00 0,00 %

0690 Wpływy z różnych opłat – Dochody z tytułu świadczeń dodatkowych 

ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego
0,00 3 869,00 0,00 %



0970 Wpływy z różnych dochodów – Dochody z tytułu terminowego 

odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego
0,00 747,00 0,00 %

80104 Przedszkola 10 000,00 30 709,40 307,09 %

0690 Wpływy z różnych opłat – Dochód zrealizowany przez Przedszkole 

Miejskie z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych ponad podstawę 

programową

10 000,00 8 014,00 80,14 %

0830 Wpływy z usług – Wpływ dotyczący pokrycia kosztów za uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Poręba, którzy 

nie są jej mieszkańcami

0,00 22 557,40 0,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów – Dochód przekazany przez 

Przedszkole z tyt. wynagrodzenia 0,3%  dla płatnika z tytułu terminowej 

zapłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego

0,00 138,00 0,00 %

851 Ochrona zdrowia 0,00 10,00 0,00 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 10,00 0,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów – Dochód przekazany przez Świetlicę 

Środowiskową z tytułu wynagrodzenie płatnika za terminowe 

przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego

0,00 10,00 0,00 %

852 Pomoc społeczna 34 000,00 24 250,45 71,32 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej

0,00 116,10 0,00 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Dochód MOPS z tytułu 

zwrotów świadczeń z lat ubiegłych
0,00 116,10 0,00 %

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
26 500,00 17 929,50 67,66 %

0830 Wpływy z usług – Wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych  

przez MOPS 
25 000,00 17 579,00 70,32 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Zwroty zasiłków 

okresowych z lat ubiegłych wypałaconych  MOPS
1 500,00 350,50 23,37 %

85216 Zasiłki stałe 3 000,00 1 290,00 43,00 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Zwrot z MOPS 

nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych
3 000,00 1 290,00 43,00 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 439,00 0,00 %

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 

pieniężnej – Darowizna od osób fizycznych na rzecz MOPS
0,00 300,00 0,00 %

0970 Wpływy z różnych dochodów – Dochody przekazane przez MOPS z 

tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku 

dochodowego do Urzędu Skarbowego

0,00 139,00 0,00 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 500,00 225,85 45,17 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami – 5% prowizji należnej gminie od zebranych przez MOPS 

dochodów za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

500,00 225,85 45,17 %

85295 Pozostała działalność 4 000,00 4 250,00 106,25 %



0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 

pieniężnej – Darowizny od mieszkańców na "pomoc Ukrainie"
4 000,00 4 250,00 106,25 %

855 Rodzina 43 000,00 16 918,51 39,35 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 43 000,00 16 918,51 39,35 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – Zwrot z MOPS 

nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
8 000,00 215,84 2,70 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami – Prowizja dla gminy z dochodów  MOPS  z tyt. f. 

alimentacyjnego (40% dochodów)

35 000,00 16 702,67 47,72 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 151 243,29 1 556 477,14 49,39 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 129 792,29 1 540 629,50 49,22 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – Opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3 121 792,00 1 534 541,50 49,16 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień
6 000,29 4 047,34 67,45 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 

opłat – Odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów  

komunalnych

2 000,00 2 040,66 102,03 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 451,00 11 642,18 75,35 %

0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 

osób fizycznych – Kara umowna w związku z odstąpieniem od umowy 

dotyczącej Budowy instalacji OZE

0,00 2 000,00 0,00 %

0690 Wpływy z różnych opłat - Dotyczy wpłat mieszkańców za 

ubezpieczenie instalacji OZE
15 451,00 9 173,80 59,37 %

0927 Wpływy z pozostałych odsetek – Odsetki od nieterminowo 

regulowanych należności mieszkańców dot. Projektu OZE – w części dot. 

środków europejskich

0,00 234,19 0,00 %

0929 Wpływy z pozostałych odsetek – Odsetki od nieterminowo 

regulowanych należności mieszkańców dot. Projektu OZE – w części dot. 

budżetu Państwa

0,00 234,19 0,00 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska
6 000,00 4 205,46 70,09 %

0690 Wpływy z różnych opłat – Środki przekazane z Urzędu 

Marszałkowskiego jako dochody związane z karami i opłatami za 

korzystanie ze środowiska

6 000,00 4 205,46 70,09 %

926 Kultura fizyczna 0,00 46,14 0,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 46,14 0,00 %

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 

Zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2021 przez Uczniowski Klub 

Sportowy

0,00 46,14 0,00 %

SUBWENCJE 6 147 609,00 3 630 605,00 59,06 %

758 Różne rozliczenia 6 147 609,00 3 630 605,00 59,06 %



75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
5 077 983,00 3 095 789,00 60,96 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 077 983,00 3 095 789,00 60,96 %

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 069 626,00 534 816,00 50,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 069 626,00 534 816,00 50,00 %

Ogółem dochody na dzień 30.06.2022 r. 44 241 216,75 23 734 582,91 53,65 %

Dochody majątkowe ujęte w załączniku nr 1 wynoszą: PLAN  9 358 926,82 zł WYKONANIE 4 007 077,66 zł tj. 42,82%

Dochody bieżące ujęte w załączniku nr 1 wynoszą: PLAN 34 882 289,93 zł WYKONANIE 19 727 505,25 zł tj. 56,55%


