
                                                                                                        Załącznik Nr 1 
         do sprawozdania rocznego 
         z wykonania  budżetu za 2008 rok                                                              

                                                             
WYKONANIE DOCHODÓW 

ZA ROK  
 

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2008 roku wynosił   13 962 414,84 zł. 
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2008 wynosiło   13 901 600,03 zł. 
co stanowi   99,6  % wykonania planu rocznego. 

DZIAŁ ŹRÓDŁO DOCHODÓW  PLAN  WYKONANIE 
% 

WYKONANIA 
RODZAJ 

DOCHODÓW 

010 Rolnictwo i łowiectwo 104 914,62 98 569,94 94,0 - 

- wpływy z tytułu opłaty 
adiacenckiej 5 000,00 - - bieżące 

- wpływy z opłat za użytkowanie 
wieczyste 6 796,00 6 795,13 100,0 bieżące 

- odsetki od nieterminowej wpłaty 
opłaty za użytkowanie wieczyste  100,00 99,00 99,0 bieżące 

- refundacja kosztów nadzoru  - 
Urząd Dozoru Technicznego –
Zakład Konserwacji Wodociągów i 
Kanalizacji 2 000,00 1 687,05 84,4 bieżące 

- odsetki od nieterminowych 
wpłat- refundacja kosztów Dozoru - 78,14 - bieżące 

- dotacja na zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji 
rolnej oraz pokrycie kosztów 
postępowania w sprawie jego 
zwrotu poniesione przez gminę 51 018,62 51 018,62 100,0 bieżące 

 

- dotacje Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach 
programu „Odnowa wsi 
województwa śląskiego” na 
zadania pn. „Przebudowa 
istniejącego budynku  
( sklep GS Janów) na potrzeby 
świetlicy w miejscowości 
Czepurka”, „Przebudowa 
istniejącego budynku OSP na 
potrzeby świetlicy w 
Bystrzanowicach” 40 000,00 38 892,00 97,2 majątkowe 

600 Transport i łączność  225 000,00 225 000,00 100,0 - 
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 - środki z dotacji Województwa 
Śląskiego z FOGR-u – 
modernizacja dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych Zagórze – 
Bukowno, Bystrzanowice – Kacze 
Błota  225 000,00 225 000,00 100,0 majątkowe 

630 Turystyka 241 385,00 241 384,10 100,0 - 

- środki ZPORR OBSZARY 
WIEJSKIE EFRR – na inwestycje 
pn. „Uregulowanie ruchu 
turystycznego w rezerwacie 
PARKOWE poprzez budowę 
ścieżki rowerowej Harcówka – 
parking Siedlec” 208 507,00 208 506,87 100,0 majątkowe 

- środki z budżetu państwa na 
inwestycje pn. „Uregulowanie 
ruchu turystycznego w rezerwacie 
PARKOWE poprzez budowę 
ścieżki rowerowej Harcówka – 
parking Siedlec” 27 801,00 27 800,92 100,0 majątkowe 

 

Dotacja z Województwa Śląskiego 
na zadania pod nazwą „Szlak 
edukacyjny zjawisk krasowych w 
Dolinie Wiercicy” 5 077,00 5 076,31 100,0 bieżące 

700 Gospodarka mieszkaniowa 744 250,00 491 709,66 66,1 - 

- wpływy ze sprzedaży mienia 
komunalnego 580 000,00 336 483,97 58,0 majątkowe 

- wpływy z tytułu opłaty 
adiacenckiej 40 700,00 26 430,00 64,9 bieżące 

- wpływy z opłaty skarbowej 50,00 17,00 34,0 bieżące 

- wpływy z czynszów budynków 
mieszkalnych 1 700,00 1 189,68 70,0 bieżące 
- wpływy z czynszów lokali 
użytkowych 92 000,00 97 827,35 106,3 bieżące 

- dochody z dzierżawy gruntów  3 000,00 3 409,02 113,6 bieżące 
- dochody z dzierżawy obwodów 
łowieckich 200,00 257,87 128,9 bieżące 
- wpływy z tytuły dzierżawy 
wodociągu 26 100,00 26 011,61 100,0 bieżące 

 

- odsetki od nieterminowych wpłat  500,00 83,16 16,6 bieżące 

710 Działalność usługowa  8 000,00 8 000,00 100,0 - 

 - dotacje na remonty, konserwację 
i bieżące utrzymanie cmentarzy i 
mogił wojennych 8 000,00 8 000,00 100,0 bieżące 

750 Administracja publiczna 391 970,00 377 507,23 96,3 - 



 3 

- dotacja celowa z zakresu 
administracji rządowej na 
realizację zadań zleconych   37 480,00 37 337,91 99,6 bieżące 

- 5% dochodów realizowanych na 
rzecz budżetu państwa 640,00 448,00 70,0 bieżące 

- wpływy z opłaty skarbowej 23 000,00 19 916,00 86,6 bieżące 

- refundacja kosztów za 
ogrzewanie lokali użytkowych i 
innych instytucji znajdujących się 
w budynku Urzędu Gminy 8 000,00 10 633,21 132,9 bieżące 

- wpływy z tytułu refundacji 
Powiatowego Urzędu Pracy na 
zatrudnienie pracowników 
publicznych. 303 000,00 291 034,81 96,1 bieżące 

- wpływy ze sprzedaży map i 
innych wydawnictw promujących 
gminę 5 000,00 3 296,52 65,9 bieżące 

- wpływy z tytułu wpłat gmin 
związanych z refundacją kosztów 
pobytu gmin z terenu 
śniatyńskiego z Ukrainy 8 210,00 8 203,00 100,0 bieżące 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- wpływy z tytułu częściowej 
refundacji kosztów poniesionych 
na Festiwal Młodzieży 
Europejskiej w Montchanin 
(Francja) 6 640,00 6 637,78 100,0 bieżące 

751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa i sądownictwa 867,00 865,84 99,9 - 

 - dotacja celowa na prowadzenie i 
aktualizację stałego rejestru 
wyborców 867,00 865,84 99,9 bieżące 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 6 687,00 6 797,00 100,0 - 

- dotacja na obronę cywilną 6 437,00 6 437,00 100,00 bieżące 

- Śląski Urząd Wojewódzki – 
refundacja kosztów szkolenia 
obronnego na lata 2007-2012 250,00 250,00 100,0 bieżące 

 
 

- wpływy za zużyta energię w 
siłowni w Złotym Potoku - 110,00 - bieżące 

756 Dochody od osób prawnych od 
osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 3 603 223,00 3 747 319,07 104,0 - 

 - podatek opłacany w formie karty 
podatkowej 20 000,00 7 382,67 36,9 bieżące 
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- odsetki od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat 5 000,00 6 916,76 138,3 bieżące 

-  podatek od nieruchomości od 
osób prawnych  478 543,00 417 125,00 87,2 bieżące 

- podatek rolny od osób prawnych 7 390,00 8 236,00 111,4 bieżące 

- podatek leśny od osób prawnych 77 341,00 77 358,00 100,0 bieżące 

- podatek od środków transportu 
osób prawnych 20 007,00 19 871,00 99,3 bieżące 

-  podatek od nieruchomości od 
osób fizycznych 480 000,00 514 276,75 107,1 bieżące 

- podatek rolny od osób fizycznych 220 000,00 197 718,54 89,9 bieżące 

- podatek leśny od osób fizycznych 22 540,00 24 552,63 108,9 bieżące 

- podatek od środków transportu 
osób fizycznych 112 023,00 119 741,40 106,9 bieżące 

- podatek od spadków i darowizn 60 000,00 36 260,00 60,4 bieżące 

- opłata skarbowa 10 000,00 10 994,00 109,9 bieżące 

- wpływy z tytułu kosztów 
upomnienia 1 000,00 1 839,20 183,9 bieżące 

- wpływy z opłaty targowej 20 000,00 20 350,00 101,8 bieżące 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00 355,08 35,5 bieżące 

- podatek od czynności 
cywilnoprawnych 159 100,00 177 743,99 111,7 bieżące 

- 0,3% od przekazywanego 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych 300,00 397,00 132,3 bieżące 

- wpływy za zajęcie i korzystanie 
ze stanowiska oznaczonego 
numerem porządkowym 10 000,00 9 748,00 97,5 bieżące 

- opłata za zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych 85 100,00 85 153,10 100,1 bieżące 

- opłata za wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej 5 800,00 6 269,04 108,1 bieżące 

- opłata skarbowa od wydanych 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych 2 000,00 1 947,00 97,4 bieżące 

- udziały w podatku dochodowym 
od osób prawnych  10 000,00 11 014,91 110,1 bieżące 

- udziały w podatku dochodowym 
od osób fizycznych 1 796 079,00 1 992 069,00 110,9 bieżące 

758 Różne rozliczenia 6 279 078,00 6 278 931,81 100,0  

- subwencja z budżetu państwa     

* subwencja oświatowa 3 809 974,00 3 809 974,00 100,0 bieżące 

 

* subwencja wyrównawcza  2 462 104,00 2 462 104,00 100,0 bieżące 
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- odsetki od środków na 
rachunkach bankowych 7 000,00 6 853,81 97,9 bieżące 

801 Oświata i wychowanie 237 782,00 489 443,10 205,8 bieżące 

- 0,3% od przekazanego podatku 
od osób fizycznych – Zespół 
Obsługi Placówek Oświatowych 40,00 42,00 105,0 bieżące 
- zwrot za prywatne rozmowy 
telefoniczne – ZOPO 438,00 375,30 85,7 bieżące 

- 0,3% od przekazanego podatku 
od osób fizycznych – Gimnazjum 
w Piasku 250,00 265,00 106,0 bieżące 
- wpływy z opłat za żywienie w 
Gimnazjum  20 000,00 20 558,70 102,8 bieżące 

- 0,3% od przekazanego podatku 
od osób fizycznych -Szkoła 
Podstawowa w Janowie 250,00 238,00 95,2 bieżące 

- 0,3% od przekazanego podatku 
od osób fizycznych -Szkoła 
Podstawowa w Lusławicach 150,00 122,00 81,3 bieżące 

- wpływy za wynajem 
pomieszczeń – Szkoła Podstawowa 
w Lusławicach 1 120,00 1 120,00 100,0 bieżące 

- 0,3% od przekazanego podatku 
od osób fizycznych -Szkoła 
Podstawowa Sokole Pole w 
Lgoczance 1 527,00 104,00 6,8 bieżące 

- wpływy za wynajem 
pomieszczenia – Szkoła 
Podstawowa Sokole Pole w 
Lgoczance 1 000,00 1 392,00 139,2 bieżące 

- 0,3% od przekazanego podatku 
od osób fizycznych w Przedszkolu 
w Janowie 70,00 58,00 82,9 bieżące 

- wpływy z opłaty stałej w 
Przedszkolu w Janowie 7 000,00 9 793,65 139,9  bieżące 
- wpływy z opłat za żywienie w 
Przedszkolu w Janowie 18 000,00 21 373,30 118,7 bieżące 
- 0,3% od przekazanego podatku 
od osób fizycznych w Przedszkolu 
w Złotym Potoku 50,00 38,00 76,0 bieżące 
- wpływy z opłaty stałej  w 
Przedszkolu w Złotym Potoku 
 5 300,00 6 750,03 127,4 bieżące 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- wpłaty z opłaty za żywienie w 
Przedszkolu w Złotym Potoku 
 14 700,00 13 793,50 93,8 bieżące 
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- dotacja w ramach realizacji 
projektu „Matematyka kluczem do 
sukcesu ucznia i wszechstronnego 
rozwoju wiejskiej szkoły” w 
ramach SPO „Rozwój Zasobów 
Ludzkich 2004-2006” 75 107,00 75 106,40 100,0 bieżące 
- dotacja celowa na 
dofinansowanie pracodawcom 
kosztów przygotowania 
zawodowego młodocianych 
pracowników 36 100,00 29 090,77 80,6 bieżące 
- dotacja celowa na nauczanie 
języka angielskiego od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej (w 
ramach wdrażania reformy oświaty 
– zakończenie dwuletniego 
programu pilotażowego nauczania 
języka angielskiego) 26 320,00 26 320,00 100,0 bieżące 
- wpływy z opłat za żywienie – 
Szkoła Podstawowa Janów 27 000,00 21 676,90 80,3 bieżące 
-wpływy za wynajem pomieszczeń 
– Szkoła Podstawowa w Janowie 3 360,00 11 198,32 333,3 bieżące 

- odsetki bankowe – Gimnazjum w 
Piasku (konto „Sokrates”) - 27,23 - bieżące 

 - nagroda z WFOŚ i GW w 
Katowicach w konkursie 
„Zielonym do góry czyli lato w 
plenerze” - 250 000,00 - bieżące 

851 Ochrona zdrowia  12 950,00 12 950,00 100,0 - 
 - Umowa z Województwem 

Śląskim na zadnia „Pomóżmy 
sobie sami” – świetlica Siedlec 12 950,00 12 950,00 100,0 bieżące 

852 Pomoc społeczna 1 724 061,00 1 583 082,04 91,8 - 

- dotacja celowa na świadczenia 
rodzinne, zaliczki alimentacyjne 
oraz składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 1 451 918,00 1 335 976,65 92,0 bieżące 

- dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne 5 000,00 4 654,30 93,1 majątkowe 

 

- dotacja celowa na składki na 
ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne 
 

8 596,00 
 

6 179,96 
 

71,9 
 bieżące 
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- dotacja celowa na zasiłki i pomoc 
w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe z zakresu zadań zleconych 
gminie 80 000,00 73 693,42 92,1 bieżące 

- dotacja celowe na zasiłki pomoc 
w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne i rentowe 
na realizację własnych zadań 
bieżących 26 851,00 23 278,39 86,7 bieżące 

- dotacja celowa na utrzymanie 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej 78 401,00 78 401,00 100,0 bieżące 

- dotacja na dożywianie dzieci 17 035,00 11 300,00 66,3 bieżące 

- dochody z tytułu refundacji 
Powiatowego Urzędu Pracy na 
koszty prac społecznie – 
użytecznych  22 000,00 17 682,84 80,4 bieżące 
- wpływy z tytułu 
wyegzekwowanych od dłużników 
należności z tytułu wypłaconych 
zaliczek alimentacyjnych 1 000,00 1 172,53 117,3 bieżące 

- wpływy z tytułu odsetek od 
nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych  460,00 339,76 73,9 bieżące 

- wpływy z tytułu zwrotu 
nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych 2 150,00 2 138,00 99,4 bieżące 

- dochody z tytułu refundacji 
Powiatowego Urzędu Pracy na 
zatrudnienie pracowników 
interwencyjnych  16 150,00 14 584,19 90,3 bieżące 

- 0,3% od przekazanego podatku 
od osób fizycznych w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej  300,00 53,00 17,7 bieżące 

- wpłaty podopiecznych za usługi 
opiekuńcze 
 

14 000,00 
 

13 514,00 
 

96,5 
 

bieżące 
 

- zwrot za dożywianie dzieci 200,00 114,00 57,0 bieżące 

853 
Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 49 990,22 

 

19 900,00 39,8 - 

 - środki w ramach programu 
kapitał ludzki współfinansowanego  
ze środków EFE 47 476,75 18 899,44 39,8 bieżące 
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- środki w ramach programu 
kapitał ludzki współfinansowanego 
z budżetu państwa 2 513,47 1 000,56 39,8 bieżące 

      

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 80 357,00 82 872,77 103,1 bieżące 

- 0,3% od przekazanego podatku 
od osób fizycznych w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym w 
Siedlcu 10,0 3,00 30,0 bieżące 
- wpłaty za wynajem pomieszczeń 
w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym w Siedlcu 300,00 544,00 181,3 bieżące 
- wpłaty za noclegi  w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym w 
Siedlcu 25 500,00 28 200,55 110,6 bieżące 
- wpływy z tytułu opłat c. o.  w 
Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym w Siedlcu 1 500,00 1 500,00 100,0 bieżące 
- dotacja celowa na zakup 
podręczników  6 720,00 6 298,22 93,7 bieżące 

 

- dotacja celowa na 
dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów o 
charakterze socjalnym 46 327,00 46 327,00 100,0 bieżące 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 61 900,00 47 267,47 76,4 - 
- wpływy z tytułu opłaty 
adiacenckiej 5 000,00 - - bieżące 
- wpływy z tytułu opłaty za ścieki 500,00 222,30 44,5 bieżące 

- wpływy z tytułu opłaty 
produktowej 100,00 86,38 86,3 bieżące 

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej 490,00 484,00 98,8 bieżące 

- opłaty za reklamę 15 000,00 13 157,49 87,7 bieżące 

- opłaty za korzystanie z pola 
namiotowego 3 000,00 2 655,83 88,5 bieżące 

- opłaty za parking 4 000,00 4 298,72 107,5 bieżące 
- odsetki od nieterminowych wpłat 310,00 215,87 69,6 bieżące 

 

- odpłatność za zużytą energię 
elektryczną (wynajem terenu 
wokół stawu „Amerykan”, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Janowie, 
SP ZOZ Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Częstochowie, 
refundacja kosztów wywozu 
śmieci prze Zakład Gospodarki 
Komunalnej) 26 000,00 18 680,48 71,8 bieżące 
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 - refundacja kosztów podłączenia 
instalacji elektroenergetycznej 
„Osiedle Aleja Klonów w Złotym 
Potoku” 7 500,00 7 466,40 99,6 

 
bieżące 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 190 000,00 190 000,00 100,0 - 
- dotacja Województwa Śląskiego 
na zadanie pn. „ X Jurajskie Lato 
Filmowe” 10 000,00 10 000,00 100,0 bieżące 

- środki Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
pochodzące z budżetu państwa  na 
dofinansowanie wymiany pokrycia 
dachowego oraz naprawy murów i 
tynków przy werandzie i tarasie – 
Dworek Zygmunta Krasińskiego w 
Złotym Potoku w ramach 
programu operacyjnego 
Dziedzictwo Kulturowe 150 000,00 150 000,00 100,0 bieżące 

 

- środki ze Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z siedzibą w 
Katowicach na wymianę pokrycia 
dachowego – Dworek Zygmunta 
Krasińskiego w Złotym Potoku 30 000,00 30 000,00 100,0 bieżące 

R A Z E M : 13 962 414,84 13 901 600,03 99,6 - 
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CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODÓW 
 
 

STRUKTURA W  2008 ROKU  POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW 
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 

 
 

Lp. Rodzaj dochodów Plan Wykonanie % 
Wykonania 

% Udział 
wykonania 
dochodów w 
dochodach 
ogółem 

1 Dochody własne  4 987 470,75 5 075 575,27 101,8 36,5 

2 Dotacje na zadania zlecone  1 634 879,62 1 509 726,70 92,3 10,9 

3 Dotacje na zadania własne 237 754,00 221 015,38 93,0 1,6 

4 Dotacje na zadania 
realizowane na podstawie 
porozumień  

14 437,00 14 437,00 100,0 0,1 

5 Pozostałe dotacje (z 
funduszy celowych, z 
samorządu województwa)  

559 897,47 552 872,11 98,7 4,0 

6 Subwencje  6 272 078,00 6 272 078,00 100,0 45,1 

7. Środki pozyskane z budżetu 
państwa na inwestycje  

27 801,00 27 800,92 100,0 0,2 

8. Środki pozyskane z innych 
źródeł (bieżące i 
inwestycyjne) 

228 097,00 228 094,65 100,0 1,6 

R A Z E M 13 962 414,84 13 901 600,03 99,6 100,0 

 
 
 
 
 
Wykonanie planu dochodów za 2008 rok stanowi 99,6 % dochodów planowanych. 

W strukturze osiągniętych  dochodów  dochody własne stanowią 36,5%, subwencje 45,1%, dotacje celowe 

16,6 % , środki z budżetu państwa 0,2 % oraz środki pozyskane z innych źródeł 1,6%. 

Wykonanie dochodów własnych przekroczyło plan o 1,8 %. Wynikało to głównie z przekroczenia planu m. 

in. takich dochodów jak : 

- wpływy z czynszów lokali użytkowych – przekroczenie o 6,3 %, 

- dochody z dzierżawy gruntów – przekroczenie o 13,6 %, 
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- refundacja kosztów za ogrzewanie lokali użytkowych i innych instytucji znajdujących się w budynku 

Urzędu Gminy – przekroczenie o 32,9 %, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  - przekroczenie o 38,3 %, 

- podatek rolny od osób prawnych – przekroczenie o 11,4 %, 

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – przekroczenie o 7,1 %,  

- podatek leśny od osób fizycznych – przekroczenie o 8,9 %, 

- podatek od środków transportu osób fizycznych – przekroczenie o 6,9 %, 

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – przekroczenie o 9,9 %,  

- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – przekroczenie o 83,9 %, 

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – przekroczenie o 11,7 %, 

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – przekroczenie o 10,1 %, 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przekroczenie o 10,9 %. 

Pomimo, że nie wszystkie dochody zostały wykonane w 100 % lub w ogóle nie odnotowaliśmy wpływów  

jak np. w Dziale 010 i w Dziale 900 z tytułu opłaty adiacenckiej to wykonanie planowanych dochodów jest 

zadawalające. 

 
 

Wójt Gminy Janów 
 

/-/ mgr Adam Markowski 
 


