Tabela 3

Tytuły wykonanych dochodów własnych

Dział

Źródła dochodów

dochody
własne

struktura

150

Przetwórstwo przemysłowe

1 884,53

0,01




600

Transport i łączność

1 438 667,69

5,14





630

700

Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa

11,00

1 935 074,01

0,00

6,91










710

Działalność usługowa

1 178 404,54

4,21





750

Administracja publiczna

58 333,75

0,21




754

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

3 212,28

0,01



756

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

13 618 363,07

758

Różne rozliczenia

129 118,37

0,46

801

Oświata i wychowanie

1 362 518,95

4,87




48,66







tytuły dochodów budżetowych
środki pozyskane na realizację
projektu „Młody przedsiębiorca”
wpływy ze sprzedaży biletów w
związku z organizacją w okresie
wakacyjnym transportu
publicznego,
dzierżawa miejsc parkingowych,
wpływy ze sprzedaży drewna
pozyskanego z wycinki,
dotacje z budżetów innych
jednostek samorządu
terytorialnego przeznaczone na
wspólną realizację prac na
drogach powiatowych,
odsetki od udzielonej dotacji,
trwały zarząd,
najem, dzierżawa składników
majątkowych,
odpłatne nabycie prawa własności,
gospodarowanie
nieruchomościami Skarbu
Państwa,
sprzedaż składników
majątkowych,
odsetki od nieterminowych
płatności,
opłaty za czynności geodezyjnokartograficzne,
odsetki od środków na rachunku
bankowym,
kary od osób fizycznych,
opłaty za karty wędkarskie,
dzienniki budowy, usługi ksero,
dotacja z NFOŚiGW,
dotacja celowa z Gminy
Mieszkowice na realizowany
projekt: „Polsko- niemiecka
wymiana doświadczeń w
administracji publicznej”,
odsetki od środków na rachunku
bankowym PPKSP
opłata komunikacyjna,
zajęcie pasa drogowego,
wpływy z tytułu udzielanych
koncesji i licencji,
udziały w podatku dochodowym
od osób prawnych,
udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych,
odsetki od lokat terminowych,
opłaty za duplikaty dokumentów,
opłaty za wyżywienie,



851

Ochrona zdrowia

6 357,41

0,02

852

Pomoc społeczna

3 319 165,43

11,86

853

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

3 380 797,85

12,08

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

547 731,48

1,96

900

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

972 285,37

3,47

921

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

30 804,28

0,11

odsetki od środków na rachunkach
bankowych,
 opłaty za kursy zawodowe,
 sprzedaż składników
majątkowych,
 dotacje na realizację projektów:
- „Bezpośrednie wsparcie rozwoju
szkół poprzez zmodernizowany system
doskonalenia nauczycieli w powiecie
gryfińskim”,
- „Europejska jakość w szkoleniu
uczniów hotelarstwa 2”,
- „Staże i praktyki zagraniczne dla
osób kształcących się i szkolących
zawodowo”,
- „Community school – school in
community”,
- “Wychowanie zdrowotne na całe
życie”,
 środki zaliczone na poczet wpłaty
za inwestycję przeprowadzoną
przy ul. A. Krajowej
 opłaty za pobyt w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych,
rodzinach zastępczych oraz DPS
w Nowym Czarnowie, wnoszone
przez rodziców, opiekunów
prawnych, mieszkańców DPS oraz
inne jednostki samorządu
terytorialnego,
 otrzymane darowizny,
 odsetki od środków na rachunkach
bankowych,
 odsetki od środków na rachunkach
bankowych,
 dotacja przeznaczona na bieżącą
działalność WTZ w Goszkowie,
 przekazane zgodnie z algorytmem
środki przez PFRON,
 środki z Funduszu Pracy,
 dotacje na realizację projektów
m.in.:
- „Minimalizacja wykluczenia
społecznego w Powiecie Gryfińskim”
- „Piramida kompetencji II edycja”,
„Kobieta – atrakcyjny pracownik”,
- „Młodzi aktywni”
 wpływy za wyżywienie i pobyt w
internatach szkolnych,
 opłaty za duplikaty dokumentów,
 odsetki od środków na rachunkach
bankowych,



wpływy z opłat za korzystanie ze
środowiska
dotacja na współfinansowanie
wydawnictwa albumowego
Powiatu Gryfińskiego,

926

Kultura fizyczna
Ogółem:

3 904,05

0,01

27 986 634,06

100



zwroty udzielonych w 2013 r.
dotacji,

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych analitycznych za okres 01.01.2014 –
31.12.2014

