
Rozdział Nazwa Plan ogółem

2 4 5

Rolnictwo i łowiectwo 36,00

01095 Pozostała działalność 36,00

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 - dzieżawa terenów łowieckich

36,00

Transport i łączność 1 500,00

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 1 500,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Dochody od 

przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie 

Gminy Poręba

1 500,00

Gospodarka mieszkaniowa 2 135 600,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 266 600,00

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

gminnych
50 000,00

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 najmu i dzierżawy lokali i działek 

komunalnych

215 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowo regulowanych 

należności  - z tytułu nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste i 

dzierżawy  składników  majątku Gminy

1 600,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 1 869 000,00

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 - opłaty z najmu lokali komunalnych tzw. czynsze od 

najemców mieszkań

1 850 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowo regulowanych 

należności  - z tytułu czynszów mieszkaniowych
19 000,00

Działalność usługowa 300,00

71035 Cmentarze 300,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej na 

terenie Miasta Poręba

300,00

Administracja publiczna 85 733,00

75011 Urzędy wojewódzkie 61 273,00
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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

61 243,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

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

realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych  z 

udostępnianiem danych osobowych

30,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19 460,00

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 - najem sprzętu koszącego spółce  MPWiK w Porębie

18 060,00

Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika za terminowo 

regulowany podatek dochodowy przez Gminę Poręba do Urzędu 

Skarbowego oraz z tytułu prowizji należnej Gminie od ZKM w Zawierciu, 

za sprzedaż biletów miesięcznych na przejazdy autobusowe 

1 400,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 

pieniężnej - środki z tytułu darowizn na rzecz Miasta  Poręba na 

organizacje imprez 

5 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa
1 920,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa
1 920,00

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 KBW na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

1 920,00

Obrona narodowa 600,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00

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 ŚUW k-ce na organizację szkolenia obronnego

600,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 550,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 550,00

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego - dotacja z powiatu zawierciańskiego na utrzymanie i 

konserwację systemów alarmowych

550,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich poborem

17 262 907,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 000,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej - dochody  przekazywane na 

rzecz Gminy Poręba przez Urząd Skarbowy

9 000,00
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75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych

3 971 905,00

Wpływy z podatku od nieruchomości 3 900 000,00

Wpływy z podatku rolnego 4 359,00

Wpływy z podatku leśnego 34 246,00

Wpływy z podatku od środków transportowych 8 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody  

przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urząd Skarbowy
18 500,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień
300,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 500,00

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

5 099 000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości 3 800 000,00

Wpływy z podatku rolnego 317 000,00

Wpływy z podatku leśnego 100 000,00

Wpływy z podatku od środków transportowych 150 000,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn - dochody  przekazywane na 

rzecz Gminy Poręba przez Urząd Skarbowy
38 000,00

Wpływy z opłaty targowej 25 000,00

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody zbierane i 

przekazywane na rzecz Gminy Poręba przez Urząd Skarbowy
650 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień
5 000,00

Wpływy z opłaty prolongacyjnej dotyczącej podatków od os. fiz. - z tytułu 

rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków 

stanowiących dochód budżetu gminy

1 000,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

dotyczących nieterminowo regulowanych podatków 
13 000,00

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw
366 100,00

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym - dochody przekazywane dla Gminy 

przez Urząd Skarbowy

75 000,00

Wpływy z opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej za 

załatwienie indywidualnych spraw urzędowych, czyli wydanie 

zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji i niektórych 

dokumentów, na przykład za udzielenie pełnomocnictwa

35 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 178 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa 

drogowego

78 000,00

Wpływy z pozostałych odsetek - z tytułu nieterminowych wpłat opłat za 

zajęcie pasa  drogowego
100,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 816 902,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 714 291,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 102 611,00

Różne rozliczenia 7 925 091,00758



75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego
5 843 869,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 843 869,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 876 222,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 876 222,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 205 000,00

Wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od 

lokat  na rachunku bankowym gminy
205 000,00

Oświata i wychowanie 329 302,00

80101 Szkoły podstawowe 500,00

Wpływy z różnych dochodów -  dochody SP nr 2 z tytułu prowizji za 

terminowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w 

częci od pracowników 

500,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 64 192,00

Wpływy z różnych opłat - dochód  z tytułu wpłat świadczeń dodatkowych 

ponad podstawę programową realizowaną  w oddziałach przedszkolnych 

w Sp2

8 000,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- 

dotacja na wychowanie przedszkolne

56 192,00

80104 Przedszkola 264 610,00

Wpływy z różnych opłat - dochody z dodatkowych opłat za wychowanie 

przedszkolne ponad podstawę programową realizowane w Przedszkolu 

Miejskim

18 000,00

Wpływy z usług - dotyczy wpływów z pokrycia kosztów za uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym z terenu inncyh miast niż Gmina 

Poręba.

25 000,00

Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika za terminowo 

regulowany podatek dochodowy przez Przedszkole miejskie  do Urzędu 

Skarbowego 

300,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-

dotacja na wychowanie przedszkolne

221 310,00

Ochrona zdrowia 343,00

85195 Pozostała działalność 343,00

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

343,00

Pomoc społeczna 508 822,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum integracji społecznej

17 005,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -  dochody realizowane przez  

MOPS z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych 
200,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
16 805,00

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
116 865,00

Wpływy z usług - wpływy z tyt. usług opiekuńczych świadczonych przez 

MOPS 
35 000,00
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Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody realizowane przez  

MOPS z tytułu zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych
500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
81 365,00

85216 Zasiłki stałe 200 775,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody realizowane przez 

MOPS z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat 

ubiegłych

1 500,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
199 275,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 84 981,00

Wpływy z różnych dochodów - dochody MOPS z tytułu wynagrodzenie 

dla płatnika za terminowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu 

Skarbowego 

300,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
84 681,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 46 220,00

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

45 720,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami - dochody z tytułu 5% należnej prowizji Gminie od wpłat  za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne realizowane przez MOPS

500,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 42 976,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych 

zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
42 976,00

Rodzina 2 361 586,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego
2 317 160,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody realizowane przez  

MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
1 000,00

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

2 283 160,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami - prowizja dla Gminy od wpłat   z tyt. funduszu 

alimentacyjnego

33 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 170,00

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

170,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów

44 256,00

855



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

44 256,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 335 161,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 
140 992,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 156 969,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

3 156 969,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 155 992,00

Wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu wpłat mieszkańców za 

ubezpieczenie instalacji OZE
15 000,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 

205 - dotacja  z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Śląskie. 

Przywracamy błękit" 

140 992,00

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

korzystanie ze środowiska
10 000,00

Wpływy z różnych opłat - dochody przekazywane przez Urząd 

Marszałkowski z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska
10 000,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 12 200,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień - dochody z tyt egzekucji nieterminowych  opłaty za odbiór i 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

8 100,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 

odsetki od  nieterminowych  wpłat za odbiór o gospodarkę odpadami 

komunalnymi 

4 100,00

33 949 451,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 
140 992,00

Gospodarka mieszkaniowa 1 820 000,00

Dochody bieżące - ogółem
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70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 820 000,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności
20 000,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości - dochody z tyt. sprzedaży  

działek gminnych

1 800 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 455 000,00

90095 Pozostała działalność 4 455 000,00

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dotacja 

na realizację zadania  "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez 

utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku"

4 455 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 
69 300,00

92116 Biblioteki 69 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 
69 300,00

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 - dotacja z LGD 

Perła Jury  w  wysokosci              69 300,00 zł   na realizację zadnia " 

Modernizacja  Miejskiej Biblioteki Publicznej"

69 300,00

6 344 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 
69 300,00

40 293 751,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
210 292,00

Dochody majątkowe - ogółem
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