
Tabela 1 Dochody własne w 2016 r.

Dział Źródła dochodów Plan na 2016 dochody
własne

struktura
dochodów
własnych

tytuły dochodów budżetowych

010 Rolnictwo i łowiectwo 114 000,00 110 000,00 0,41

- dotacja z samorządu 
województwa przeznaczona na 
współfinansowanie zadań na  
drogach powiatowych,

600 Transport i łączność 4 607 500,00 1 232 500,00 4,54

- wpływy za bilety w związku z 
organizacją transportu publicznego,

- wpływy  związane  z  zawartymi
porozumieniami  z  jednostkami
samorządu  terytorialnego,
dotyczącymi  wspólnej  realizacji
zadań na drogach powiatowych,

- dofinansowanie  z  budżetu
państwa  realizacji  zadań
inwestycyjnych,

- dzierżawa miejsc postojowych,
- sprzedaż  drewna  uzyskanego  z

wycinek (podcinek),
- pozostałe dochody generowane w

związku  z  realizacją  zadań
drogowych,

630 Turystyka 3 000,00 3 000,00 0,01
- pomoc  finansowa  od  jednostek

samorządu  terytorialnego  na
opracowanie  strategii  turystyki
powiatu

700 Gospodarka
mieszkaniowa 2 274 843,00 2 133 143,50 7,86

- zarząd  i  wieczyste  użytkowanie
nieruchomości, 

- najem  i  dzierżawa  składników
majątkowych,

- sprzedaż  nieruchomości  Powiatu
Gryfińskiego, 

- udział  w dochodach związanych z
realizacją  zadań  z  zakresu
administracji rządowej (25% udział
w  dochodach  Skarbu  Państwa  z
tytułu  administracji
nieruchomościami  Skarbu
Państwa), 

- odpłatność  za  wynajem
pomieszczeń  w  jednostkach
organizacyjnych,  w  tym  z  tytułu
administrowania  internatami
jednostek i placówek oświatowych,

710 Działalność usługowa 1 619 448,00 850 448,00 3,13

- wpływy za czynności geodezyjno–
kartograficzne, 

- odsetki  od  nieterminowego
regulowania  należności
powiatowych 

- odsetki  od  środków  pieniężnych
zgromadzonych  na  rachunku
bankowym,



750 Administracja publiczna 111 512,80 43 212,80 0,16

- najem  i  dzierżawa  składników
majątkowych,

- odpłatność za dzienniki budowy,
- wynagrodzenie płatnika składek,
- odpłatność za wydawane karty 

wędkarskie,
- inne dochody, należne na podstawie

obowiązujących ustaw,

754
Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

4 573 800,00 2 800,00 0,01
- odsetki od środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunku 
bankowym,

756

Dochody od osób
prawnych, od osób

fizycznych i od innych
jednostek

nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich

poborem

14 866 364,00 14 866 364,00 54,77

- opłata komunikacyjna,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, 
- wpłaty wnoszone przez podmioty z

tytułu koncesji i licencji,
- odsetki  od  nieterminowego

wnoszenia opłat,
- udział  powiatu  w  podatku

dochodowym od osób fizycznych,
- udział  powiatu  w  podatku

dochodowym od osób prawnych,

758 Różne rozliczenia 26 775 080,00 47 218,00 0,17
- odsetki od środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunkach 
bankowych, w tym lokat 
terminowych,

801 Oświata i wychowanie 624 897,04 624 897,04 2,30

- opłaty  za  wydawanie  duplikatów
dokumentów,

- wynagrodzenie płatnika składek,
- zwrot za media,
- wpływy  z  tytułu  organizowanych

kursów zawodowych,

851 Ochrona zdrowia 2 903 947,83 141 947,83 0,52

- odsetki od środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunku 
bankowym,

- wpłaty z tytułu zawartej ugody i 
porozumienia,

852 Pomoc społeczna 10 042 380,00 5 200 380,00 19,16

- wpływy stanowiące  odpłatność  za
pobyt  dzieci  w  placówkach
opiekuńczo  –  wychowawczych
wnoszone  przez  rodziców  oraz
zobowiązane  do  tego  jednostki
samorządu terytorialnego,

- odpłatność  za  wyżywienie
wychowanków  i  pracowników
placówki  opiekuńczo-
wychowawczej,

- odsetki  od  środków  na  rachunku
bankowym, 

- odsetki  związane  z  nieterminową
regulacją  należnych  jednostce
kwot,

- wpłaty za pobyt pensjonariuszy w
domu pomocy społecznej, 

- wynagrodzenie płatnika składek,
- odpłatność  za umieszczenie dzieci

w  rodzinach  zastępczych
funkcjonujących  na  terenie
powiatu,

853 Pozostałe zadania w
zakresie polityki

społecznej

711 900,00 539 900,00 1,99 - środki  Funduszu  Pracy,
przeznaczone  na  realizację
programów  na  rzecz  promocji
zatrudnienia,  łagodzenia  skutków
bezrobocia  i  aktywizacji
zawodowej oraz na wynagrodzenia
osób  zatrudnionych  na
stanowiskach  pracy  zgodnych  z



wymaganymi standardami,

- środki  przekazywane  przez
PFRON,

- pozostałe  wpływy  PUP  m.in.
odsetki od środków zgromadzonych
na rachunkach bankowych,

854
Edukacyjna opieka

wychowawcza 517 515,50 517 515,50 1,91

- odpłatność za wyżywienie 
wychowanków,

- wynagrodzenie płatnika składek,  
- wpłaty z tytułu administrowania 

internatami znajdującymi się przy 
powiatowych jednostkach 
organizacyjnych,

900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 830 000,00 830 000,00 3,06

- udział powiatu w dochodach z 
tytułu środków wnoszonych przez 
zobowiązane podmioty za 
korzystanie ze środowiska 
naturalnego

Ogółem: 70 462 188,17 27 143 326,67  


