
Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 119/2016 

Starosty Gryfińskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. 

 

 

Wyliczenie proporcji – prewspółczynnika dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

 

Wyliczenie dochodów wykonanych urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego 

Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Finansów w 

sprawie sposobu 

określania zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów i 

usług do celów działalności 

gospodarczej 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Finansów w 

sprawie sposobu określenia 

zakresu wykorzystania 

nabywanych towarów i 

usług do celów działalności 

gospodarczej 

Uwagi 

010 Rolnictwo i łowiectwo   11 323,00 0,00   0,00   

  Wpływy z różnych dochodów 0970 1 700,00 0,00   0,00   

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 9 623,00  0,00  0,00 

  

600 Transport i łączność   3 068 378,57 0,00 -323 776,63   

  Wpływy z różnych opłat 0690 60,00 0,00  0,00    

  Wpływy z usług 0830 2 610,00 0,00   0,00   



  

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

2710 36 721,18 0,00  -273 800,00 § 2310 

  

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 

0750 19 280,00  0,00 -49 976,63 § 6610 

  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 56 680,80  0,00 0,00    

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 
0,07 0,00 0,00  

  

  Wpływy z różnych dochodów 0970 
451 842,92  0,00 0,00  

  

  

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

6300 887 208,02  0,00 0,00  

  

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych powiatu 

6430 1 613 750,00  0,00 0,00  

  

  

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

2360 225,58  0,00 0,00  

  



630 Turystyka   3 000,00 0,00  -12 789,00    

  

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

2710 3 000,00 0,00  -12 789,00 §2360 

700 Gospodarka mieszkaniowa   1 722 756,08  0,00 0,00    

  

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 

i służebności 
0470 4 649,84 0,00  0,00  

  

  

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 

0750 140 201,91  0,00 0,00  

  

  

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

0770 465 236,28 0,00  0,00  

  

  Wpłaty z usług 0830 277 776,03  0,00 0,00    

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 7 873,61  0,00 0,00    

  Wpływy z różnych dochodów 0970 401,85  0,00 0,00    

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 200 181,67  0,00 0,00  

  

  

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

2360 626 434,89  0,00 0,00  

  



710 Działalność usługowa   1 473 423,19 0,00 -347 247,65   

  Wpływy z różnych opłat 0690 827 628,34 0,00 0,00    

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 58,00  0,00  0,00    

  Wpływy z różnych dochodów 0970 44,69  0,00 0,00    

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 427 962,89  0,00 -347 247,65 środki na 

wydatki 

PINB 

  

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

2320 117 831,70  0,00 0,00  

  

  

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

2360 119,97  0,00 0,00  

  

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat 

6410 99 777,60  0,00 0,00  

  

750 Administracja publiczna   189 993,52 -8 000,00  -360 920,80   

  

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 

kar pieniężnych od osób fizycznych 
0570 234,11 0,00  -348 464,98 §3030 

  Wpływy z różnych opłat 0690 4 134,69 0,00 -11 575,44 §3020 



  

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 

0750 10 894,12 0,00  -880,38 §2910 

  Wpływy z usług 0830 6 963,84  0,00 0,00    

  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 731,70  0,00 0,00    

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 4 492,59  0,00 0,00    

  Wpływy z różnych dochodów 0970 31 618,38  0,00 0,00    

  

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

2460 8 000,00 -8 000,00 0,00 

  

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 98 599,24  0,00 0,00  

  

  

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.  

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

w § 205 

2008 21 677,66  0,00 0,00  

  



  

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

w § 205 

2009 2 647,19  0,00 0,00  

  

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa   
4 552 787,40 0,00  -4 572 534,00 

  

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 4 422 646,00 0,00  -11 500,00 §6170 

  

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

2360 253,40  0,00 -8 500,00 §2360 

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat 

6410 129 888,00 0,00  -4 552 534,00 

środki na 

wydatki 

KPPSP 

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  0,00 0,00  

  

  Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 1 802 109,64 0,00  0,00    

  

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego 

na podstawie odrębnych ustaw 

0490 667 372,45 0,00  0,00  

  



  Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 4 677,00  0,00 0,00    

  Wpływy z różnych opłat 0690 13 563,50  0,00 0,00    

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 910,90  0,00 0,00    

  Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 11 688 645,00  0,00 0,00    

  

Wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych 
0020 541 621,51  0,00 0,00  

  

758 Różne rozliczenia   27 486 227,92 -16 775 248,92 - 6 157,28   

  Subwencje ogólne z budżetu państwa (75801) 2920 27 330 395,00 -16 733 260,00 -6 157,28 §2940 

  Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 2760 113 844,00  0,00 0,00    

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 41 974,62 -41 974,62 0,00    

  Wpływy z różnych dochodów 0970 14,30 -14,30 0,00   

801 Oświata i wychowanie   689 608,06 -363 879,73  -114 467,55   

  Wpływy z różnych dochodów 0970 1 580,70 0,00  -25 689,30 §2540 

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 10 844,66  0,00 -88 778,25 §2540 

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację bieżących zadań własnych powiatu 
2130 1 960,00 0,00  0,00  

  

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 1 515,44 0,00 0,00    

  

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych  

w § 205 

2007 309 283,24 -309 283,24 0,00  

  



  

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

w § 205 

2009 54 596,49 -54 596,49 0,00  

  

  

Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

2701 282 252,63  0,00 0,00  

  

  

Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

2707 27 574,90  0,00 0,00  

  

851 Ochrona zdrowia   2 871 006,98  0,00 -24 000,00   

  Wpływy z różnych opłat 0690 495,24  0,00 -24 000,00 §3050 

  Wpływy z różnych dochodów 0970 111 846,95  0,00 0,00    

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 2 753 097,66  0,00 0,00  

  

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 5 567,13 0,00 0,00    

852 Pomoc społeczna   5 621 371,65 0,00  -2 853 476,00   

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 365,81  0,00 -2 851 476,00 §2360 

  Wpływy z różnych dochodów 0970 21 461,31  0,00 -2 000,00 §2710 

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań własnych powiatu 
2130 4 908 276,00  0,00 0,00  

  



  

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

w § 625 

6207 635 447,71 0,00  0,00  

  

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 55 820,82 0,00  0,00  

  

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej   
818 270,15 -52 148,81 -5 050 553,16 

  

  

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

2710 4 000,00  0,00 -91 131,85 §2580 

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 227 052,00  0,00 -16 857,71 §2317 

  

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

2360 533,40  0,00 -13 133,32 §2910 



  

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat 

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników powiatowego urzędu 

pracy 

2690 527 800,00  0,00 -4 434,39 §2917 

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 51,82  0,00 -230 000,00 §6610 

  

Wpływy z różnych dochodów 0970 6 684,12  0,00 -4 694 995,89 

środki na 

wydatki 

PUP 

  

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

w § 205 

2007 36 174,08 -36 174,08 0,00  

  

  

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, 

z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 

w § 205 

2009 15 974,73 -15 974,73 0,00  

  

854 Edukacyjna opieka wychowawcza   259,76 0,00  -123 000,00   

  Wpływy z różnych dochodów 0970 259,76 0,00  -123 000,00 §2310 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   831 068,23 0,00  -10 846,76   

  

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar 

pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

0580 6 946,83  0,00 -2 000,00 §2360 



  Wpływy z różnych opłat 0690 823 023,97 0,00  -1 194,40 §6220 

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 15,03 0,00 -7 652,36 §6230 

  Wpływy z różnych dochodów 0970 1 082,40 0,00  0,00    

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   0,00 0,00 -160 986,63    

          -16 000,00 §2310 

          -21 000,00 §2710 

          -96 284,23 §2720 

          -14 998,25 §2360 

          -12 704,15 §2710 

926 Kultura fizyczna   0,15 0,00  -25 625,64  

   Wpływy z pozostałych odsetek 0920 0,15  0,00 -25 625,64 §2360 

Dochody ogółem: 64 058 374,66 -17 199 277,46  -13 986 381,10   
 

Dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego = 64 058 374,66 – 17 199 277,46 – 13 986 381,10 = 32 872 716,10 

 

𝑋 =
1 339 187,63 x 100

32 872 716,10
= 4,07 ≈ 5 % 

 

 

 

 

 

 


