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Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2020 r.

§ Żródło dochodów Plan na 2020 rok

3 4 5

Lokalny transport zbiorowy 58 000,00

Dochody bieżące
Transport i łączność 73 100,00

Drogi publiczne powiatowe 15 100,00

0830 Wpływy z usług 4 000,00

2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań bieżących

54 000,00

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

15 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50,00

Gospodarka mieszkaniowa 1 438 018,08

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 
służebności 18 974,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 438 018,08

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości 72,00

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

402 266,08

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

151 840,00

0830 Wpływy z usług 277 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami

585 366,00

Działalność usługowa 1 671 700,00

0690 Wpływy z różnych opłat 850 000,00

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 244 000,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

394 000,00

Nadzór budowlany 427 700,00

Załącznik Nr 1                                             
do Uchwały Nr ………………….             
Rady Powiatu                                             
w Gryfinie z dnia …………………....r.
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2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

427 700,00

Urzędy wojewódzkie 48 970,00

Administracja publiczna 108 311,00

0690 Wpływy z różnych opłat 6 500,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

48 970,00

Starostwa powiatowe 28 341,00

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

6 730,00

0830 Wpływy z usług 3 300,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11,00

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

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 800,00

Kwalifikacja wojskowa 31 000,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

17 500,00

2120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez powiat na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej

13 500,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 496 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 496 000,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

5 496 000,00

Wymiar sprawiedliwości 198 000,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

198 000,00

Nieodpłatna pomoc prawna 198 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 832 370,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem

19 796 451,00

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 822 570,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30 000,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw

748 700,00

0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 500,00

0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 
duplikatów

2 500,00
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0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty 
ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 20 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 500,00

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 205 000,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16 364 081,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 16 964 081,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 21 186 626,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 600 000,00

Różne rozliczenia 39 200 673,01

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 12 058 628,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 186 626,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 76 048,01

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 058 628,00

Różne rozliczenia finansowe 1 576 048,01

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 379 371,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 500 000,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 379 371,00

Szkoły podstawowe specjalne 51 755,48

Oświata i wychowanie 1 395 115,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 144 205,59

0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 
duplikatów

26,00

0690 Wpływy z różnych opłat 47,00

0830 Wpływy z usług 50 967,16

0970 Wpływy z różnych dochodów 715,32

0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 
duplikatów

700,00

Technika 6 300,00

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00

0830 Wpływy z usług 3 300,00

Branżowe szkoły I i II stopnia 40 500,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00

0610
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 
świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 
duplikatów

338,00

0830 Wpływy z usług 40 500,00

Licea ogólnokształcące 27 554,87
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0690 Wpływy z różnych opłat 153,00

0830 Wpływy z usług 26 053,87

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00

Pozostała działalność 1 269 005,59
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 144 205,59

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 terytorialne

447 558,50

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 terytorialne

24 733,46

2120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez powiat na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej

124 800,00

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych,związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł

554 332,63

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych,związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł

110 867,12

2709

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych,związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł

6 713,88

Szpitale ogólne 17 642,00

Ochrona zdrowia 1 507 642,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 
zdrowotnego

1 490 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17 642,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 490 000,00

Pomoc społeczna 17 268 868,00

0830 Wpływy z usług 10 669 000,00

Domy pomocy społecznej 17 262 268,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu 5 317 268,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 
metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

1 275 000,00

Powiatowe centra pomocy rodzinie 600,00
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Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 194 000,00

0830 Wpływy z usług 6 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 981 100,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

194 000,00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 45 000,00

Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą 19 600,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 45 000,00

Powiatowe urzędy pracy 398 500,00

0690 Wpływy z różnych opłat 19 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00

Pozostała działalność 324 000,00

0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty 
ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 5 000,00

2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań 
wynikających z odrębnych ustaw 393 500,00

2440
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 
realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych

324 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 664 579,44

0830 Wpływy z usług 239 182,44

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 239 962,44

0970 Wpływy z różnych dochodów 780,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne 346,00

Internaty i bursy szkolne 424 271,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 346,00

0830 Wpływy z usług 424 061,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 210,00

Wspieranie rodziny 51 000,00

Rodzina 3 148 967,40

Rodziny zastępcze 1 612 849,20

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

51 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 92,80

0690 Wpływy z różnych opłat 1 800,00
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0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 
metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

902 856,40

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 485 118,20

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, 
dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w 
wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących 
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

288 000,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków 
powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 
metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

1 194 818,20

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 400 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450 000,00

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 397 000,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

50 000,00

Pozostała działalność 50 000,00

Dochody bieżące Razem: 93 398 525,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 144 205,59

Dochody majątkowe
Transport i łączność 4 142 952,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 644 952,96

Drogi publiczne powiatowe 4 142 952,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 644 952,96

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00

708 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, 
dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w 
wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących 
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2160
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Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 
i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach 
powiatu

1 200 000,00

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

2 549 999,64

6258

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

94 953,32

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 651 111,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych

295 000,00

Gospodarka mieszkaniowa 1 651 111,00

Administracja publiczna 2 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 651 111,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00

Starostwa powiatowe 2 000,00

Oświata i wychowanie 10 920,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 920,00

Pozostała działalność 10 920,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10 920,00

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

10 349,98

6259

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

570,02

Ochrona zdrowia 3 999 999,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 999 999,99

Szpitale ogólne 3 999 999,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 999 999,99
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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

3 999 999,99

Pomoc społeczna 360 641,87

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

360 641,87

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 360 641,87

Domy pomocy społecznej 360 641,87

Dochody ogółem: 103 566 151,69

Dochody majątkowe Razem: 10 167 625,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 016 514,82

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację 
zadań finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

8 160 720,41

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 
na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 360 641,87


	doc1

