
Tablica 3   Tytuły wykonanych dochodów własnych 
 

Dział Źródła dochodów 
dochody 
własne 

struktura tytuły dochodów budżetowych 

010 Rolnictwo i łowiectwo  1 700,00 0,00  wpłata za kwalifikację gruntów 

600 Transport i łączność 1 454 628,57 5,61 

  wpływy za bilety w związku z 
organizacją  transportu 
publicznego, 

 dzierżawa miejsc parkingowych, 
 wpływy ze sprzedaży drewna 

pozyskanego z wycinki, 
 odszkodowanie za korzystanie z 

drogi powiatowej, 
 dotacje z budżetów innych 

jednostek samorządu 
terytorialnego przeznaczone na 
wspólną realizację prac na 
drogach powiatowych , 

 pomoc finansowa gmin na  
organizację transportu 
publicznego, 

630 Turystyka 3 000,00 0,01 

 dotacje z budżetów innych 
jednostek samorządu 
terytorialnego przeznaczone na 
opracowanie strategii turystyki 
powiatu, 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 600 258,38 6,17 

 zarząd i wieczyste użytkowanie 
nieruchomości, 

 najem i dzierżawa składników 
majątkowych, 

 zwroty za  media, 
 sprzedaż nieruchomości Powiatu 

Gryfińskiego, 
 udział w dochodach  budżetu 

państwa za gospodarowanie 
nieruchomościami Skarbu 
Państwa, 

 odsetki od nieterminowych 
płatności, 

710 Działalność usługowa 945 950,68 3,65 

 opłaty za czynności geodezyjno- 
kartograficzne, 

 środki pozyskane na realizację 
projektu „ Utworzenie inicjalnych 
baz danych ewidencja sieci 
uzbrojenia terenu  (GESUT) i baz 
danych obiektów topograficznych 
(BDOT500), 

 odsetki od nieterminowych wpłat 
opłat, 

 odsetki od środków na rachunku 
bankowym PINB, 

750 Administracja publiczna 91 394,28 0,35 

 najem i dzierżawa składników 
majątkowych oraz zwroty za 
media, 

 opłaty za karty wędkarskie i usługi 
ksero, 

 wynagrodzenie płatnika składek, 



 dofinansowanie z NFOŚ i GW za 
wycofanie pojazdów z 
eksploatacji, 

 środki z rozliczenia końcowego  
projektu: „Polsko- niemiecka 
wymiana doświadczeń w 
administracji publicznej”, 

 inne dochody, należne na 
podstawie obowiązujących ustaw, 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

2 347,91 0,01  odsetki od środków na rachunku 
bankowym  KP PSP, 

756 

Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od 

innych jednostek 
nieposiadających 

osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 

poborem 

14 718 900,00 56,78 

 opłata komunikacyjna, 
 opłata za 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 nieterminowego 

wnoszonych wpłat, 

758 Różne rozliczenia 47 976,82 0,19 

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

801 Oświata i wychowanie 785 479,02 3,03 

 opłaty za duplikaty dokumentów, 
 wynagrodzenie płatnika składek, 
 odsetki od środków na rachunkach 

bankowych, 
 opłaty za kursy zawodowe, 
 środki  na realizację projektów:  
- „Bezpośrednie wsparcie rozwoju 
szkół poprzez zmodernizowany system 
doskonalenia nauczycieli w powiecie 
gryfińskim”, 
- „Europejska jakość w szkoleniu 
uczniów hotelarstwa 2”, 
- „Praktyki zagraniczne oknem na 
świat polskiego gastronoma (staże i 
praktyki zagraniczne)”, 
- „Community school – school in 
community”, 
- „Od praktyki do pracy 2”, 

851 Ochrona zdrowia 117 909,32 0,45  wpłaty z tytułu porozumienia i 
ugody sądowej, 

852 Pomoc społeczna 4 158 604,40 16,05 

 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, 

 wpłaty za pobyt pensjonariuszy w 
domu pomocy społecznej, 



 odpłatność za umieszczenie dzieci 
w rodzinach zastępczych 
funkcjonujących na terenie 
powiatu, 

 odsetki za nieterminową regulację 
należnych jednostce kwot, 

 wynagrodzenie płatnika składek, 
 odsetki od środków na rachunkach 

bankowych, 
 środki na realizację projektu 

„Restauracja historycznego 
obiektu zabytkowego”, 

853 
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
629 086,88 2,43 

 środki z 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 przekazane przez PEFRON,
 odsetki od środków na rachunkach 

bankowych, 
 pomoc finansowa gminy 

przeznaczona na bieżącą 
działalność WTZ w Goszkowie, 

 środki  na realizację projektów 
m.in.:  

„Kobieta – atrakcyjny pracownik”, 
- „Młodzi aktywni”, 

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
534 032,95 2,06 

 wpływy za wyżywienie i pobyt w 
internatach szkolnych, 

 wynagrodzenie płatnika składek, 
 odsetki od środków na rachunkach 

bankowych, 

900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
831 068,23 3,21 

 udział powiatu we wpływach z 
opłat i kar  za korzystanie ze 
środowiska 

926 Kultura fizyczna 0,15 0,00  odsetki bankowe od kwoty 
zwróconej dotacji  

Ogółem: 25 922 337,59 100  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych analitycznych za okres 01.01.2015 – 
31.12.2015 
 


