
Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 20/2017 

Starosty Gryfińskiego z dnia 23 lutego 2017 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   3 075,00 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 3 075,00  0,00 0,00  

 

600 Transport i łączność   4 067 382,45 0,00 -460 370,56  

  Wpływy z usług 0830 3 124,44  0,00  0,00  

  

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

2710 36 524,86 0,00  -268 550,00 § 2310 

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 398,09  0,00 -191 820,56 §6610 



  

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 18 450,00  0,00  0,00 

 
  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 8 674,92  0,00  0,00  
  Wpływy z różnych dochodów 0970 123 621,88  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 910 885,70  0,00  0,00 

 

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych powiatu 

6430 2 965 471,98 0,00   0,00 

 

  

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

2360 230,58  0,00  0,00 

 

630 Turystyka   0,00 0,00 -12 520,00  

      0,00  0,00 -12 520,00 §2360 

700 Gospodarka mieszkaniowa   1 516 547,62 0,00 0,00  

  

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 

i służebności 
0470 4 564,80 0,00   0,00 

 

  

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
0550 94,19  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 205 271,71  0,00  0,00 

 

  

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

0770 354 111,00  0,00  0,00 

 
  Wpłaty z usług 0830 180 998,00  0,00  0,00  
  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 5 680,80  0,00  0,00  
  Wpływy z różnych dochodów 0970 1 343,87  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 215 062,09  0,00  0,00 

 

  

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

2360 549 421,16  0,00  0,00 

 

710 Działalność usługowa   1 632 892,23 0,00 -447 997,17  

  Wpływy z różnych opłat 0690 806 450,60  0,00  0,00  
  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 137,90  0,00  0,00  
  Wpływy z różnych dochodów 0970 53,13  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 718 059,69 0,00  -447 997,17 

środki na 

wydatki 

PINB 



  

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

2360 15,91  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 108 175,00  0,00  0,00 

 

750 Administracja publiczna   121 724,71 -20 000,00 -380 366,22  

  

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 

kar pieniężnych od osób fizycznych 
0570 57,20  0,00 -369 193,79 

§3030 

  Wpływy z różnych opłat 0690 5 191,24  0,00 -11 172,43 §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 10 689,24  0,00  0,00 

 
  Wpłaty z usług 0830 6 833,04  0,00 0,00   
  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 821,13  0,00 0,00   
  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 7,59  0,00  0,00  
  Wpływy z różnych dochodów 0970 10 351,34  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 20 000,00 -20 000,00  0,00 

 



  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 67 298,93  0,00  0,00 

 

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez powiat na 

podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej 

2120 475,00  0,00  0,00 

 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa   
4 589 694,42 0,00 -4 617 804,42 

 

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 4 588 941,00 0,00  -8 263,42 §6170 

  

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

2360 753,42  0,00 -19 100,00 §2360 

    

     0,00 -1 500,00 §3040 

    

     0,00 -4 588 941,00 

Środki 

na 

wydatki 

KPPSP 



755 Wymiar sprawiedliwości   159 041,52 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 159 041,52  0,00  0,00 

 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 

wydatki związane z ich poborem   

15 185 071,05 0,00 0,00 

 

  Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 1 710 127,44  0,00 0,00   
  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 14 628,75  0,00  0,00  

  

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 

przez jednostki samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

0490 675 629,39  0,00  0,00 

 
  Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 1 410,00  0,00 0,00   
  Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0650 236 426,00  0,00 0,00   
  Wpływy z różnych opłat 0690 37 333,54  0,00  0,00  
  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 749,82  0,00 0,00   
  Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 12 115 311,00  0,00 0,00   

  

Wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych 
0020 393 455,11  0,00  0,00 

 

758 Różne rozliczenia   27 248 024,59 -15 996 683,59 0,00  

  Subwencje ogólne z budżetu państwa (75801) 2920 26 559 354,00 -15 913 587,00 0,00   
  Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 2760 117 282,00  0,00  0,00  



  

Środki na inwestycje na drogach publicznych 

powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 

powiatowych, wojewódzkich i krajowych w 

granicach miast na prawach powiatu 

6180 488 292,00  0,00  0,00 

 

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 83 096,59 -83 096,59 0,00   

801 Oświata i wychowanie   334 638,73 0,00 -83 489,38  

  Wpływy z różnych dochodów 0970 24 629,46  0,00 -83 489,38 §2540 

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 8 798,04  0,00  0,00 

 

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań własnych powiatu 
2130 35 984,23  0,00  0,00 

 
  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 143,00  0,00  0,00  

  

Środki na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin), powiatów 

(związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

2701 265 084,00  0,00 0,00  

 

851 Ochrona zdrowia   
2 535 640,91 0,00 -24 000,00 

 

  Wpływy z różnych dochodów 0970 107 361,99  0,00 -24 000,00 §3050 

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 2 428 222,59  0,00  0,00 

 

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 56,33  0,00  0,00 
 



852 Pomoc społeczna   6 344 719,57 0,00 -5 179 602,24  

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację bieżących zadań własnych powiatu 
2130 5 092 363,00  0,00 -5 170 273,00 

§2360 

  

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 621 114,83  0,00 -5 618,91 §2910 

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 

wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 

kwoty stanowiących pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci 

2160 584 597,83  0,00 -3 710,33 §2710 

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 46 643,91  0,00  0,00 

 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej   
1 361 847,69 -136 364,68 -4 839 036,41 

 

  

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań bieżących 

2710 4 000,00 0,00  -225 417,33 §2580 



  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 222 429,00  0,00 -4 613 619,08 środki na 

wydatki 

PUP 

  

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami 

2360 181,65  0,00  0,00 

 

  

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat 

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 

wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników powiatowego urzędu 

pracy 

2690 811 800,00  0,00  0,00 

 

  Wpływy z różnych dochodów 0970 
103,32  0,00 0,00  

 

  

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na realizację zadań bieżących jednostek 

sektora finansów publicznych 

2440 136 364,68 -136 364,68 0,00  

 

  

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych 

6260 186 969,04  0,00  0,00 

 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza   2 938,43 0,00 -308 507,19 
 

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 13,00  0,00 -120 000,00 §2310 

  Wpływy z różnych dochodów 0970 
2 925,43  0,00 -188 507,19 

§2540 



900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   842 461,24 0,00 -36 000,00 
 

  Wpływy z różnych opłat 0690 828 806,35  0,00 -36 000,00 §6230 

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 2 186,00  0,00  0,00 
 

  Wpływy z różnych dochodów 0970 11 468,89  0,00  0,00  

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   0,00 0,00 -81 869,57 
 

         0,00 -12 000,00 §2310 

         0,00 -49 869,57 §2720 

         0,00 -15 000,00 §2360 

         0,00 -5 000,00 §2710 

926 Kultura fizyczna   27,00 0,00 -39 984,12 
 

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 27,00 0,00  -39 984,12 §2360 

Dochody ogółem: 65 945 727,16 -16 153 048,27 -16 511 547,28  

       

       
Dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego = 65 945 727,16 - 16 153 048,27 - 16 511 547,28 = 33 281 131,61 

 

 

 

       

𝑋 =
908 039,47 x 100

33 281 131,61
= 2,73 ≈ 3 % 

 

 

 

 


