
Tabela 1         Dochody własne w 2018 r. 
 

Dział Źródła dochodów Plan na 2018 
Dochody 
własne 

Struktura 
dochodów 
własnych 

Tytuły własnych  dochodów 
budżetowych  

010 Rolnictwo i łowiectwo 577 000,00 0,00 0,00 

 

600 Transport i łączność 1 772 368,91 1 252 118,91 1,80 

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

- dofinansowanie z budżetu państwa 
realizacji zadań inwestycyjnych, 

- środki z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich przeznaczone  
na inwestycje drogowe, 

- dzierżawa miejsc postojowych, 
- sprzedaż drewna uzyskanego  

z wycinek (podcinek), 
- wpływy za bilety w związku  

z organizacją transportu 
publicznego, 

- pozostałe dochody generowane  
w związku z realizacją zadań 
drogowych, 

700 Gospodarka 
mieszkaniowa 1 593 962,00 1 454 262,00 2,09 

- zarząd i wieczyste użytkowanie 
nieruchomości,  

- najem i dzierżawa składników 
majątkowych oraz zwrot za media, 

- 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 1 637 000,00 850 000,00 1,22 
- wpływy z opłat za czynności 

geodezyjno– kartograficzne ,  

750 Administracja publiczna 99 194,00 28 194,00 0,04 

- najem i dzierżawa pomieszczeń 
administracyjnych oraz zwroty za  
media , 

- 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 

4 761 500,00 500,00 0,00 
- udział w dochodach związanych  

z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej (5% ),   



755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 00,00 0,00 
 

756 

Dochody od osób 
prawnych, od osób 

fizycznych i od innych 
jednostek 

nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 

poborem 

17 370 920,00 17 370 920,00 24,98 

- udział powiatu w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, 

- udział powiatu w podatku 
dochodowym od osób prawnych, 

- opłata komunikacyjna i za wydanie 
prawa jazdy, 

- opłata eksploatacyjna, 
- opłata za zajęcie pasa drogowego,  
- wpłaty wnoszone przez podmioty  

z tytułu koncesji i licencji, 
- odsetki od nieterminowego 

wnoszenia opłat, 

758 Różne rozliczenia 28 921 089,00 60 500,00 
 

41,58 
 

- odsetki od środków pieniężnych 
zgromadzonych na rachunkach 
bankowych, w tym lokat 
terminowych, 

801 Oświata i wychowanie 1 639 116,35 1 639 116,35 2,36 

- opłaty za wydawanie duplikatów 
dokumentów, 

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

kursów zawodowych, 
- środki na realizację projektu  

 z RPO „Dostosowanie 
infrastruktury szkolnictwa 
zawodowego do rynku pracy” oraz 
rozliczenie końcowe projektu  
„Europejskie staże”, 

851 Ochrona zdrowia 2 119 175,00 14 175,00 0,02 
 
- wpłaty z tytułu zawartej ugody  

i porozumienia, 

852 Pomoc społeczna 15 154 300,00 10 221 300,00 14,70 

- wpłaty za pobyt mieszkańców  
w domu pomocy społecznej oraz 
wpłaty zobowiązanych do tego 
jednostek samorządu 
terytorialnego, 

- wynagrodzenie płatnika składek, 
- środki RPO projektu 

„Termomodernizacja DPS  
w Trzcińsku-Zdroju”,  

853 
Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 
społecznej 

4 823 056,90 4 643 056,90 
 

6,68 
 

- środki Funduszu Pracy  na 
wynagrodzenia osób zatrudnionych 
na stanowiskach pracy zgodnych  
z wymaganymi standardami, 

- środki przekazywane przez 
PFRON, 

- środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego przeznaczone na 
utworzenie zakładu aktywności 
zawodowej oraz projekty:  
„Integracja w powiecie 
gryfińskim”, „Niepełnosprawni  
w pracy”, Kreatywni na co dzień”, 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza    546 257,90 546 257,90 0,79 

- odpłatność za wyżywienie 
wychowanków, 

- wynagrodzenie płatnika składek,   
- wpłaty z tytułu administrowania 

internatami znajdującymi się przy 
powiatowych jednostkach 
organizacyjnych, 

- środki z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich przeznaczone 



na ogólnodostępną infrastrukturę 
rekreacyjną dla dzieci i młodzieży, 

855 Rodzina 2 411 201,68 1 743 201,68 2,51 

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

- wynagrodzenie płatnika składek, 
- odpłatność  za umieszczenie dzieci 

w rodzinach zastępczych 
funkcjonujących na terenie 
powiatu, 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 863 000,00 863 000,00 1,23 

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

Ogółem: 84 476 953,74 40 686 602,74  100,00  

 
 


