
Nazwa 
Plan wg pozycji na 

30.06.2021 r.

Wykonanie na 

dzień 30.06.2021 r.

% wyk. 

p.p.

DOCHODY MAJĄTKOWE 8 029 094,00 2 190 796,22 27,29 %

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5 058,00 --,-- %

01095 Pozostała działalność 0,00 5 058,00 --,-- %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości - sprzedaż działki rolnej

0,00 5 058,00 --,-- %

020 Leśnictwo 0,00 3 200,00 --,-- %

02001 Gospodarka leśna 0,00 3 200,00 --,-- %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości - sprzedaż działki lesnej  osobie 

fizycznej

0,00 3 200,00 --,-- %

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 - środki na zadanie inwestycyjne z 

Funduszu Dróg Samorządowych  na dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji "Przebudowa ul. 

Rozdzieńskiego i Wiejskiej"

851 356,55 0,00 0,00 %

700 Gospodarka mieszkaniowa 422 000,00 320 399,97 75,92 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 422 000,00 320 399,97 75,92 %

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności
22 000,00 10 946,97 49,76 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości - sprzedaż lokali mieszkalnych 

komunalnych  i działek gminnych

400 000,00 309 453,00 77,36 %

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

Nr 1 - Szczegółowe zestawienie kwot dochodów planowanych i 

zrealizowanych w I półroczu 2021 roku  według działów i rozdziałów 

klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia; 



75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
0,00 368,05 --,-- %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 

złomowanie 
0,00 368,05 --,-- %

852 Pomoc społeczna 200 000,00 0,00 0,00 %

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

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) - dotacja na zadania inwestycyjne  - 

utworzenie klubu senioraz  Programu „Senior +”

200 000,00 0,00 0,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 555 737,45 1 861 770,20 28,40 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 555 737,45 1 861 770,20 28,40 %

6257 Dotacje celowe 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 - dofinansowanie projektu 

”Budowa instalacji  OZE w podregionie 

sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, 

Szczekociny, Zawiercie:” środki  z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego 

5 632 792,51 923 790,63 16,40 %

6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 

powiatowo-gminnych, związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 

- dofinansowanie mieszkańcom, projektu ”Budowa 

instalacji  OZE w podregionie sosnowieckim- 

Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, 

Zawiercie:” środki  z Budżetu Państwa oraz wkład 

własny mieszkańców

922 944,94 937 979,57 101,63 %

DOCHODY BIEŻĄCE W TYM: 38 800 874,89 21 767 231,73 56,10

DOTACJE 11 464 638,22 5 843 775,35 50,97 %

010 Rolnictwo i łowiectwo 27 763,92 27 763,92 100,00 %

01095 Pozostała działalność 27 763,92 27 763,92 100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

27 763,92 27 763,92 100,00 %

750 Administracja publiczna 79 655,00 49 652,00 62,33 %

75011 Urzędy wojewódzkie 68 410,00 38 407,00 56,14 %



2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

68 410,00 38 407,00 56,14 %

75056 Spis powszechny i inne 11 245,00 11 245,00 100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

11 245,00 11 245,00 100,00 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3 200,00 1 640,00 51,25 %

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa
3 200,00 1 640,00 51,25 %

2010 Dotacje celowe otrzymane 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 1 640,00 51,25 %

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

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

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

400,00 0,00 0,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa
550,00 550,00 100,00 %

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

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

550,00 550,00 100,00 %

801 Oświata i wychowanie 1 078 056,10 529 692,50 49,13 %

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

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

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych
42 659,00 21 330,00 50,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

42 659,00 21 330,00 50,00 %



80104 Przedszkola 609 488,04 304 152,25 49,90 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

205 940,00 102 971,00 50,00 %

2057 Dotacje celowe 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 realizaję 

zadania w ramach ZIT " Utworzenie nowych miejsc 

przedszkolnych w Przedszkolu miejskim nr 1 w 

Porębie"

403 548,04 201 181,25 49,85 %

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

275 710,25 175 710,25 63,73 %

2057 Dotacje celowe 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- realizacja zadania w 

ramach ZIT "doposarzenie w sprzecjalistyczny 

sprzęt sal  w Przedszklu miejskim i w SP2"

275 710,25 175 710,25 63,73 %

80195 Pozostała działalność 118 198,81 0,00 0,00 %

2057 Dotacje celowe 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

110 434,15 0,00 0,00 %

2059 Dotacje celowe 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 0,00 0,00 %

851 Ochrona zdrowia 360,00 360,00 100,00 %

85195 Pozostała działalność 360,00 360,00 100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

360,00 360,00 100,00 %

852 Pomoc społeczna 499 384,20 314 305,67 62,94 %



85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej

17 261,00 9 000,00 52,14 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

17 261,00 9 000,00 52,14 %

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
131 788,00 77 000,00 58,43 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

131 788,00 77 000,00 58,43 %

85215 Dodatki mieszkaniowe 6 765,32 6 765,32 100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

705,32 705,32 100,00 %

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 przeciwdziałania COVID 19 na 

dopłaty do czynszów dla najemców , którzy w wyniku 

epidemii utracili dochody

6 060,00 6 060,00 100,00 %

85216 Zasiłki stałe 130 983,00 90 000,00 68,71 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

130 983,00 90 000,00 68,71 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej 83 454,00 44 939,00 53,85 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

83 454,00 44 939,00 53,85 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
49 022,88 44 198,00 90,16 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

44 000,00 41 680,00 94,73 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

5 022,88 2 518,00 50,13 %

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 66 900,00 36 000,00 53,81 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

66 900,00 36 000,00 53,81 %

85295 Pozostała działalność 13 210,00 6 403,35 48,47 %



2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

13 210,00 6 403,35 48,47 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 800,00 6 800,00 100,00 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym
6 800,00 6 800,00 100,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

6 800,00 6 800,00 100,00 %

855 Rodzina 9 719 369,00 4 904 011,26 50,46 %

85501 Świadczenie wychowawcze 7 546 142,00 3 820 000,00 50,62 %

2060 Dotacje celowe otrzymane 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

7 546 142,00 3 820 000,00 50,62 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego

1 869 245,00 1 060 000,00 56,71 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

1 869 245,00 1 060 000,00 56,71 %

85503 Karta Dużej Rodziny 85,00 24,26 28,54 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

85,00 24,26 28,54 %

85504 Wspieranie rodziny 266 910,00 0,00 0,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

266 910,00 0,00 0,00 %

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów

36 987,00 23 987,00 64,85 %



2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami

36 987,00 23 987,00 64,85 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49 100,00 9 000,00 18,33 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 000,00 9 000,00 30,00 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych - środki z WFOŚi GW 

w Katowicach na utworzenie punktu konsulatcyjnego 

"czyste powietrze"

30 000,00 9 000,00 30,00 %

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką 

odpadami
19 100,00 0,00 0,00 %

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 

środki z WFOŚi GW w Katowicach na zadanie 

usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu 

Gminy Poręba.

19 100,00 0,00 0,00 %

POZOSTAŁE DOCHODY 21 359 713,67 12 414 598,38 58,12 %

010 Rolnictwo i łowiectwo 300,00 31,38 10,46 %

01095 Pozostała działalność 300,00 31,38 10,46 %

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 terenów 

łowieckich

300,00 31,38 10,46 %

600 Transport i łączność 0,00 7 579,57 --,-- %

60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 7 579,57 --,-- %

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 

oraz płatności - zwrot z Gminy Zawiercie  dotacji w 

roku 2020 związanej z organizacją Transportu 

publicznego na terenie Miasta Poręba

0,00 7 579,57 --,-- %

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 571 501,67 884 730,42 56,30 %

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 571 501,67 884 730,42 56,30 %

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości
30 800,00 30 769,48 99,90 %



0690 Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów 

zastępstwa procesowego dotyczącego czynszów 

mieszkaniowych 

10 000,00 4 599,90 46,00 %

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

1 516 701,67 841 899,72 55,51 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - od 

nieterminowo regulowanych nalezności z tytułu 

dzierżawy i użytkowania wieczystego

13 000,00 6 584,32 50,65 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 

wpływ z Sądu Rejonowego rozliczenia kosztów za 

rok ubiegły związanych z postępowaniem Gminy 

Poręba o wydanie bezprawnie zajętej nieruchomości

1 000,00 877,00 87,70 %

750 Administracja publiczna 2 180 309,00 2 182 096,29 100,08 %

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu)
2 180 309,00 2 180 758,29 100,02 %

0690 Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów 

postępowania administracyjnego
0,00 1 350,00 --,-- %

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

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od 

nalezności gółwnej związku wyrokiem  NSA 

dotyczącym  zwrotu nadwyżki podatku VAT  

naliczonego nad należnym dotyczacym budowy Hali 

Sportowej

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

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - W 

związku z odwołaniem Gminy Poręba do NSA o 

zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 

dot.budowy  Hali Sportowej, Decyzją Izby 

Administracyjnej w Katowicach stwierdzono nadpłatę 

w związku z czym Gmina Poręba otrzymała 

należność główną w wysokości 1 364 811,00 zł,oraz  

kwotę 886,33 zł z tyt. rozliczeń z lat ubiegłuch 

1 365 811,00 1 365 697,33 99,99 %

0970 Wpływy z różnych dochodów - dochód z tytułu 

terminowego regulownia podatku dochodowego 

przez Gminę Poręba do Urzędu Skarbowego , oraz 

prowizja z tytułu sprzedazy biletów miesięcznych dla 

Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu

500,00 312,96 62,59 %

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego
0,00 48,00 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie 

płatnika z tytułu terminowego regulownia podatku 

dochodowego przez Miejski Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny do Urzędu Skarbowego

0,00 48,00 --,-- %

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



0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 

kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływ kary 

nałożonej na  pracownika UM  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

14 966 687,00 7 891 872,17 52,73 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych
17 500,00 19 474,00 111,28 %

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 

osób fizycznych, opłacanego w formie karty 

podatkowej

17 500,00 19 474,00 111,28 %

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 

opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych

2 848 700,00 1 355 019,00 47,57 %

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 800 000,00 1 256 451,53 44,87 %

0320 Wpływy z podatku rolnego 8 000,00 1 960,00 24,50 %

0330 Wpływy z podatku leśnego 21 000,00 11 117,00 52,94 %

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 000,00 1 995,00 39,90 %

0500 Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
4 500,00 5 565,00 123,67 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień
200,00 116,00 58,00 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat
10 000,00 77 814,47 778,14 %

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

3 036 000,00 1 993 391,44 65,66 %

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 800 000,00 1 420 076,08 78,89 %

0320 Wpływy z podatku rolnego 220 000,00 163 179,23 74,17 %

0330 Wpływy z podatku leśnego 50 000,00 33 939,11 67,88 %

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 150 000,00 64 613,50 43,08 %

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 150 000,00 14 336,60 9,56 %

0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 2 000,00 990,00 49,50 %

0500 Wpływy z podatku od czynności 

cywilnoprawnych
650 000,00 287 163,10 44,18 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień
6 000,00 2 607,20 43,45 %



0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat
8 000,00 6 486,62 81,08 %

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw

250 400,00 222 969,34 89,05 %

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25000,00 21 114,00 84,46 %

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za 

przedłużenie koncesji 
0,00 2 591,92 --,-- %

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych
165 500,00 133 321,47 80,56 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie  pasa 

drogowego

39 900,00 41 986,94 105,23 %

0690 Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza 

Urzędem stanu cywilnego
0,00 1 000,00 --,-- %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od 

nieterminowo regulowanych należności za pas 

drogowy 

0,00 8,01 --,-- %

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 %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa
8 814 087,00 4 301 018,39 48,80 %

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych
8 754 087,00 4 273 579,00 48,82 %

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych
60 000,00 27 439,39 45,73 %

758 Różne rozliczenia 5 000,00 87 129,43
1 742,59 

%

75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 87 129,43
1 742,59 

%

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0,00 0,00 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 

wpłata podatku VAT z lat ubiegłych
3 000,00 1 891,18 63,04 %

2990 Wpłata środków finansowych z 

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego  

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

801 Oświata i wychowanie 14 500,00 9 000,00 62,07 %

80101 Szkoły podstawowe 0,00 2 468,00 --,-- %

0690 Wpływy z różnych opłat - świadczenie 

dodatkowe za realizację  godzin   ponad podstawę 

programową wychowania przedszkolnego w SP2

0,00 1 872,00 --,-- %



0970 Wpływy z różnych dochodów -  wynagrodzenie 

płatnika z tytułu terminowego regulownia podatku 

dochodowego przez Szkołę Podsawową nr 1 i nr 2 

do Urzędu Skarbowego

0,00 596,00 --,-- %

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 6 532,00 93,31 %

0690 Wpływy z różnych opłat - dochód zrealizowany 

przez Przedszkole Miejskie z tytułu wpłat świadczeń 

dodatkowych za realizację godzin  ponad podstawę 

programową 

7 000,00 6 398,00 91,40 %

0970 Wpływy z różnych dochodów -  wynagrodzenie 

płatnika z tytułu terminowego regulownia podatku 

dochodowego przez Przedszkole Miejskie do Urzędu 

Skarbowego

0,00 134,00 --,-- %

851 Ochrona zdrowia 500,00 846,00 169,20 %

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 370,00 --,-- %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 

zwrot zaliczki z Sądu Rejonowego z lat ubiegłych 

dotyczącego  leczenia odwykowego 

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

0970 Wpływy z różnych dochodów -  wynagrodzenie 

płatnika z tytułu terminowego regulownia podatku 

dochodowego przez Świetlicę Środowiskową do 

Urzędu Skarbowego

0,00 10,00 --,-- %

85195 Pozostała działalność 500,00 476,00 95,20 %

0970 Wpływy z różnych dochodów - środki z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację 

wydatków poniesionych na dowóz osób do punktu 

szczepień

500,00 436,00 87,20 %

2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 

oraz płatności - zwrot ze Stowarzyszenia Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów NESTOR  niewykorzystanej 

dotacji w roku 2020

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

852 Pomoc społeczna 27 800,00 15 758,27 56,68 %

85202 Domy pomocy społecznej 0,00 900,00 --,-- %

0830 Wpływy z usług - dochody MOPS za pobyt 

podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej 

(refundacja pobytu podopiecznego przez członka 

rodziny )

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

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
21 000,00 13 533,00 64,44 %



0830 Wpływy z usług -  wpływy z tytułu usług 

opiekuńczych świadczonych  przez MOPS 
20 000,00 13 533,00 67,67 %

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

85216 Zasiłki stałe 0,00 513,78 --,-- %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 

dochód z tytułu nienależnie pobranych zasiłków 

stałych z lat ubiegłych

0,00 513,78 --,-- %

85219 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 384,00 --,-- %

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 

darowizn w postaci pieniężnej - darowizna os. fiz. na 

rzecz MOPS

0,00 300,00 --,-- %

0970 Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie 

płatnika z tytułu terminowego regulownia podatku 

dochodowego przez MOPS do Urzędu Skarbowego

0,00 84,00 --,-- %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
6 800,00 427,49 6,29 %

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% należnego dochodu  Gminie od zebranych przez 

MOPS dochodów za  specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

300,00 427,49 142,50 %

855 Rodzina 28 100,00 34 217,85 121,77 %

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 34 216,38 124,42 %

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 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 - 

dochód  gminy 40% od wpływów  dochodów z tyt. f. 

alimentacyjnego

25 000,00 28 875,02 115,50 %

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 od zebranych przez MOPS 

dochodów z tyt. wydania duplikatu "Karty dużej 

rodziny"

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 565 016,00 1 301 137,00 50,73 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 559 016,00 1 295 395,74 50,62 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłata za 

odbiór  odpadów  

2 550 016,00 1 289 623,75 50,57 %

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień dot. Odbioru 

odpadów

6 000,00 4 311,12 71,85 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat - odsetki od nieterminowo 

regulowanych należności za odbiór odpadów

3 000,00 1 460,87 48,70 %

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 %

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat produktowych
0,00 0,02 --,-- %

0560 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat 

zniesionych - śodki z WFOŚiGW 
0,00 0,02 --,-- %

90095 Pozostała działalność 0,00 803,30 --,-- %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw - wpłaty za korzystanie z 

przystanków autobusowych przez  przewoźnika

0,00 803,30 --,-- %

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 z Uczniowskiego Klubu Sportowego w 

Porębie "OLIMP"

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

SUBWENCJE 5 976 523,00 3 508 858,00 58,71 %



758 Różne rozliczenia 5 976 523,00 3 508 858,00 58,71 %

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego
4 511 813,00 2 776 504,00 61,54 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 511 813,00 2 776 504,00 61,54 %

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin
1 464 710,00 732 354,00 50,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 464 710,00 732 354,00 50,00 %

Razem 46 829 968,89 23 958 027,95 51,16 %

Dochody majątkowe ujęte w załączniku nr 1 wynoszą:  PLAN  8 029 094,00 zł WYKONANIE 2 190 796,22 zł

Dochody bieżące ujęte w załączniku nr 1 wynoszą:  PLAN 38 800 874,89 zł WYKONANIE 21 767 231,73 zł








