
                                                                                                            Załącznik Nr 9 
                                                                                                            do sprawozdania rocznego 
                                                                                                            z wykonania budżetu 
                                                                                                            za 2005 rok    

 
 

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW WYKONANYCH W 2005 ROKU 
 
 

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 
Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę                                     181 404,00 zł  
w tym: 
 
Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”                           10 733,00 zł 
    - wpłaty mieszkańców w Piasku na podłączenie do kanalizacji                            9 790,00 zł 
    - wpłaty za podłączenie do wodociągu                                                                     943,00 zł 
 
Rozdział 01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego 
                            oraz rozwój obszarów wiejskich”                                               108 290,00 zł 
    - wpłaty Gmin: Mstów, Olsztyn, Koziegłowy, Niegowa, Poraj, Lelów, 
      Żarki z tytułu Porozumienia „LEADER+”                                                       108 290,00 zł 
 
Rozdział 01095 „Pozostała działalność”                                                                  62 381,00 zł 
     - dotacja Urzędu Marszałkowskiego na Program „LEADER+”, 
        na utworzenie siedziby poprzez wyposażenie w materiały i sprzęt  
        biurowy dla Lokalnej Grupy Działania                                                              8 750,00 zł 
     - dzierżawa obwodów łowieckich                                                                            137,00 zł  
     - wieczyste użytkowanie gruntów                                                                       51 281,00 zł 
     - czynsze dzierżawne                                                                                             2 213,00 zł 

 
 

Dział 600 „Transport i łączność” 
Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę                                   1 388 970,00 zł   
w tym:                                              
 
Rozdział 60016”Drogi publiczne gminne”                                                          1 149 954,00 zł 
     - SAPARD- droga Lusławice – Okrąglik                                                           617 184,00 zł 
     - SAPARD – ul. Źródlana                                                                                  532 770,00 zł 
 
Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”                                                                     239 016,00 zł  
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na drogi do transportu rolnego: 
     - Janów – Śmiertny Dąb                                                                                       85 800,00 zł 
     - Żuraw ul. Figurska                                                                                             90 000,00 zł 
     - Żuraw – Okrąglik                                                                                               63 216,00 zł 
 
Dział 630”Turystyka”  
Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę                                           3 000,00 zł 
w tym: 
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Rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechnianie turystyki”                            3 000,00 zł 
     - dotacja Urzędu Marszałkowskiego dla schroniska szkolnego w Siedlcu na 
      „Ścieżkę przyrodniczo- dydaktyczno- ekologiczną  w Siedlcu”                          3 000,00 zł 
 

 
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 
Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę                                     130 545,00 zł   
w tym: 
 
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”                                  97 999,00 zł 
     - wpływy ze sprzedaży mienia                                                                             97 999,00 zł  
 
Rozdział 70095 „Pozostała działalność”                                                                   32 546,00 zł 
     - wpływy z czynszów za lokale użytkowe                                                           29 617,00 zł 
     - wpływy z czynszów z mieszkanie                                                                       2 929,00 zł 
 
 
Dział 710 „ Działalność usługowa” 
Ogółem wykonane dochody tego działu  stanowią kwotę                                        10 000,00 zł      
w tym: 
                                                  
Rozdział 71035 „ Cmentarze”                                                                                   10 000,00 zł 
    - dotacja na utrzymanie mogił żołnierskich                                                          10 000,00 zł 
 
  
Dział 750 „Administracja publiczna” 
Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę                                         70 040,00 zł  
w tym: 
 
Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”                                                                   37 653,00 zł 
      - dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność 
      Urzędu Stanu  Cywilnego i Ewidencji Ludności                                             36 815,00 zł 

                - sprawy obywatelskie                    29 200,00 zł 
                - zarządzanie kryzysowe                  2 400,00 zł 
                - rozwój regionalny                          5 215,00 zł 
      - wpływy 5% od przekazanych dochodów z tytułów administracji rządowej 
        (dowody osobiste, udostępnienia danych)                                                             838,00 zł 
 
Rozdział 75023 „Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu”                         28 575,00 zł 
     - wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe                              15 673,00 zł 
     - wpływy z wpłat za dokumentacje  przetargowe                                                  1 092,00 zł 
     - wpływy z prowizji za znaki skarbowe                                                                    270,00 zł 
     - wpływy za ogrzewanie JBS Niegowa i PKO                                                     11 540,00 zł 
       
 
Rozdział 75095 „Pozostała działalność”                                                                     3 812,00 zł 
    - wpływy z wpłat za usługi ksero i korzystanie z internetu w 
      Gminnym Centrum Informacji                                                                              3 812,00 zł 
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Dział 751 „Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony 
Prawa oraz Sądownictwa”                                                                               
Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę                                         40 548,00 zł 
w tym: 
 
Rozdział 75101  „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
                             kontroli i ochrony prawa”                                                                 936,00 zł      
     - dotacja na aktualizację spisu wyborców (dotacja Krajowego 
       Biura Wyborczego, Delegatura w Częstochowie)                                                  936,00 zł    
 
Rozdział 75107 „ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”                          24 183,00 zł 
     - dotacja dotycząca wyborów na Prezydenta RP (dotacja  
       Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Częstochowie)                           24 183,00 zł     
 
Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”                                                          15 429,00 zł 
      - dotacja dotycząca wyborów do Sejmu i Senatu (dotacja  
        Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Częstochowie)                          15 429,00 zł   
                                        
 
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 
Ogółem wykonane dochody tego działu  to kwota                                                  10 950,00 zł. 
w tym: 
 
Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne’                                                            4 800,00 zł 
     - środki finansowe, które wpłynęły od OSP Złoty Potok 
       na karosację samochodu                                                                                     4 800,00 zł 
 
Rozdział 75414 „Obrona cywilna”                                                                            6 150,00 zł 
     - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie otrzymana na obronę  
       cywilną zgodnie z zawartym porozumieniem                                                    6 150,00 zł 
 
 
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie 
posiadających osobowości prawnej oraz  wydatki związane z ich poborem” 
Ogółem wykonane dochody tego działu stanowią kwotę                                    2 518 877,00 zł  
w tym: 
 
Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych „                8 809,00 zł 
      - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony 
        w formie karty podatkowej                                                                                 8 774,00 zł                                                                                   
      - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków  i opłat                                  35,00 zł 
 
Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od  
                           czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych  
                           od_ osób  prawnych i innych jednostek organizacyjnych ”         548 120,00 zł 
     - wpływy z podatku od nieruchomości                                                              464 249,00 zł 
     - wpływy z podatku rolnego                                                                                  7 063,00 zł 
     - wpływy z podatku leśnego                                                                                56 497,00 zł 
     - wpływy z podatku od środków transportu                                                        19 901,00 zł 
     - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                               410,00 zł 
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Rozdział 75616 „ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku  
                             od  spadków  i  darowizn,  podatku  od  czynności  
                            cywilnoprawnych  oraz  podatków  i  opłat lokalnych               761 414,00 zł 
 
     - wpływy z podatku od nieruchomości                                                              365 879,00 zł 
     - wpływy z podatku rolnego                                                                              140 374,00 zł 
     - wpływy z podatku leśnego                                                                                21 306,00 zł 
     - wpływy z podatku od środków transportu                                                        91 546,00 zł 
     - wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                       15 707,00 zł 
     - wpływy z opłaty skarbowej                                                                               22 132,00 zł 
     - wpływy z opłaty targowej                                                                                  32 198,00 zł 
     - wpływy z opłaty miejscowej                                                                                1 201,00 zł 
     - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                          51 146,00 zł 
     - wpływy z różnych opłat 0,3% podatku od osób fizycznych                                  867,00 zł 
     - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                             19 058,00 zł 
 
Rozdział 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody  
                        jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw „              80 416,00 zł 
     - wpływy z opłaty skarbowej                                                                                      34,00 zł 
     - wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                        1 624,00 zł 
     - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                        78 725,00 zł 
     - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                  33,00 zł 
 
 
Rozdział 75621 „Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód  
                             budżetu   państwa                                                                    1 120 118,00 zł 
     - podatek dochodowy od osób fizycznych                                                      1 113 608,00 zł 
     - podatek dochodowy od osób prawnych                                                               6 510,00 zł 
 
 
Dział 758 „Różne rozliczenia” 
Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę                                                     5 292 254,00 zł 
w tym: 
 
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
                         samorządu terytorialnego”                                                         3 181 699,00 zł 

 
 
Rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”                 2 109 198,00 zł 
 

 
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”                                                         1 357,00 zł                                
     - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych                             1 357,00 zł 
 
Dział 801 „Oświata i wychowanie” 
Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę                                                        214 485,00 zł 
w tym: 
 
Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”                                                                  158 241,00 zł 
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     - dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników                  1 965,00 zł  
     - wpłaty darowizn na rzecz SP Janów                                                                    4 224,00 zł 
     - wpływy 0,3% podatku od osób fizycznych                                                            153,00 zł 
     - wpłaty uczniów za bilety miesięczne – dojazd do szkoły                                    1 683,00 zł 
     - dotacja WFOŚ i GW na termomodernizację szkół                                          150 216,00 zł                                              
        SP w Sokolim Polu - 128 246,00 zł 
        SP  w Lusławicach -    21 970,00 zł                                                                                                                                               

  
Rozdział 80104 „Przedszkola”                                                                                  38 463,00 zł 
     - dochody dwóch przedszkoli z opłat stałych i za żywienie                                38 434,00 zł 
       Przedszkole Janów: 
       -opłata stała                                           7 979,00 zł 
       -opłata za żywienie                             13 796,00 zł 
       -opłata za dożywianie – GOPS                363,00 zł 
 
       Przedszkole Złoty Potok: 
       -opłata stała                                           6 203,00 zł 
       -opłata za żywienie                               9 737,00 zł 
       -opłata za dożywianie – GOPS                356,00 zł 
 
     - wpływ 0,3% podatku od osób fizycznych                                                                29,00 zł 

 
Rozdział 80110 „Gimnazja”                                                                                     17 663,00 zł 
     - środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie przyznane  
       na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla 
       skierowanego bezrobotnego                                                                                 6 600,00 zł 
     - wpływ 0,3% podatku od osób fizycznych                                                                75,00 zł 
     - wpływ z opłat za żywienie w stołówce szkolnej                                               10 988,00 zł                                                     

 
Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”                    11,00 zł 
     - wpływ 0,3% podatku od osób fizycznych                                                                11,00 zł 
 
 
Rozdział 80195 „Pozostała działalność”                                                                        107,00 zł 
     - dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie 
       prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych 
      do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień 
      awansu zawodowego                                                                                               100,00 zł 
     - wpływ 0,3% podatku od osób fizycznych                                                                  7,00 zł 
 
Dział 852 „Pomoc społeczna” 
Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę                                                     1 140 690,00 zł 
w tym: 
 
Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne  
                           oraz   składki  na  ubezpieczenia  emerytalne”                            951 825,00 zł    
     - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie 
       oraz obsługę tych świadczeń                                                                           951 825,00 zł 
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Rozdział 85213 „ Składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne  opłacane  
                      za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy  
                     społecznej    oraz   niektóre   świadczenia   rodzinne ”                          4 453,00 zł 
 
       - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                4 453,00 zł                  

 
Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
                            na   ubezpieczenia   emerytalne i rentowe  ”                                 91 389,00 zł 
 
     - dotacja na wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz składek 
        na ubezpieczenie                                                                                               91 389,00 zł 

 
Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”                                                        69 890,00 zł           
     - dotacja na utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej                                          69 795,00 zł 
     - wpływ 0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych                                         95,00 zł 
 
Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”                8 346,00 zł 
     - wpłaty podopiecznych za usługi świadczone przez  
       opiekunki domowe                                                                                               8 346,00 zł 

 
Rozdział 85295 „Pozostała działalność”                                                                   14 787,00 zł 
     - dotacja na „Posiłek dla potrzebujących”                                                            13 643,00 zł 
     - odpłatność za dożywianie w placówkach szkolnych                                           1 144,00 zł 
 
 
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 
Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę                                                          87 729,00 zł 
w tym: 
 
Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”                                                                         12 950,00 zł 
     - wpłaty uczniów za żywienie w stołówce szkolnej przy SP Janów                      5 608,00 zł 
     - wpłaty dokonane przez GOPS na dożywianie dzieci szkolnych                         7 342,00 zł  
 
Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”                                                    52 630,00 zł 
 
     - dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów                                                      52 630,00 zł 
 
Rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe”                                                22 149,00 zł 
     - wpływy za noclegi i sprzedaż widokówek w  
       Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Siedlcu                                              22 148,00 zł 
     - wpływ 0,3% podatku dochodowego od osób fizycznych                                           1,00 zł         
 

 
 

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  
Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę                                                        173 936,00 zł 
w tym: 
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Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”                                          40 430,00 zł 
 
     - wpływy za odprowadzane ścieki                                                                       40 430,00 zł 
 
Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  
                            środków  z  opłat  produktowych  „                                                   255,00 zł 
 
    - wpływy z opłaty produktowej przekazywane w transzach przez 
      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                        255,00 zł 
 

 
Rozdział 90095 „Pozostała działalność”                                                                 133 251,00 zł 
     - wpływy z reklam                                                                                                  2 055,00 zł 
     - wpływy z opłaty za pobyt na polu namiotowym                                                 2 507,00 zł 
     - wpływy z opłaty parkingowej                                                                              2 587,00 zł 
     - wpłaty za podłączenia do wodociągów i kanalizacji                                           3 900,00 zł 
     - wpłaty za C.O. wynajmowanych mieszkań                                                            108,00 zł                                        
     - dzierżawa wodociągów i kanalizacji                                                                 26 189,00 zł 
     - SAPARD – Ścieżka rowerowa                                                                          95 905,00 zł 
                                             
                               
 
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”                                
Ogółem dochody tego działu stanowią kwotę                                                        119 669,00 zł 
w tym: 
 
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”                                   97 069,00 zł 
     - dochody z bilardu                                                                                                      40,00 zł                                                           
     - dochody z kawiarenki internetowej                                                                        307,00 zł 
     - darowizny dla SOK i S                                                                                      64 370,00 zł                                     
     - wpływy z siłowni                                                                                                    960,00 zł                                                  
     - wpływy z pozostałych dochodów (reklamy w „Echu Janowa”, wynajem 
       sali, reklamy podczas imprez organizowanych przez SOK i S, parkingi)         31 392,00 zł 
 
Rozdział 92116 „Biblioteki”                                                                                       7 600,00 zł 
 
     - dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych                    7 600,00 zł 
 
Rozdział 92195 „Pozostała działalność”                                                                  15 000,00 zł 
     - nagroda w konkursie na „Najpiękniejszą wieś  
       województwa śląskiego”                                                                                     7 500,00 zł 
     - dotacja Urzędu Miasta Częstochowa na „VII Jurajskie Lato  
       Filmowe” w Złotym Potoku                                                                                7 500,00 zł 
  

 
Wójt Gminy Janów  

 
/mgr Adam Markowski/ 

 


