
Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 17/2018 
Starosty Gryfińskiego z dnia 23 lutego 2018 r. 

 

Wyliczenie proporcji – prewspółczynnika dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie 

 

Wyliczenie dochodów wykonanych urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego 

Wyliczenie dochodów wykonanych urzędu obsługującego jst - Dujst za 2017 r.  

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   4 000,00 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 4 000,00       

600 Transport i łączność   2 929 695,60 0,00 -343 106,65   
  Wpływy z usług 0830 2 248,77       



  

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

2710 37 600,00   -277 055,00 § 2310 

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 26,83   -66 051,65 § 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 19 270,00     

  
  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 2 158,90       
  Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0940 260,73       

  
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 
umów 

0950 2 772,42     
  

  

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 ustaw 

6258 315 686,50     

  

  

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

6300 758 200,87     

  

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych powiatu 

6430 1 791 300,00     
  

  

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

2360 170,58     
  

630 Turystyka   0,00 0,00 -10 000,00   
      0,00   -10 000,00 § 2360 

700 Gospodarka mieszkaniowa   1 866 400,03 -4 472,23 0,00   



  
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 
służebności 

0470 6 564,80     
  

  
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

0550 103,34     
  

  

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 
od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

0580 8 118,00     
  

  

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 231 377,50     

  

  
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

0770 60 699,00     
  

  Wpłaty z usług 0830 196 796,02       
  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 768,00       
  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 10 076,42 -4 472,23     
  Wpływy z różnych dochodów 0970 32 056,91       

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

2110 743 412,25     

  

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 

6410 8 611,00     

  

  

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

2360 567 816,79     
  

710 Działalność usługowa   1 544 533,05 0,00 -404 989,67   
  Wpływy z różnych opłat 0690 748 121,43       



  Wpływy z różnych dochodów 0970 33,12       

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

2110 790 439,00   -404 989,67 

środki 
na 

wydatki 
PINB 

  

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

2360 10,50     
  

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat 

6410 5 929,00     

  
750 Administracja publiczna   100 768,76 0,00 -380 993,06   

  
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 
pieniężnych od osób fizycznych 

0570     -371 295,66 § 3030 

  

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 
oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu 
Państwa z tytułu postępowania sądowego i 
prokuratorskiego 

0630 2 949,78     

  

  
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 

0640 23,20     
  

  Wpływy z różnych opłat 0690 5 316,50   -9 697,40 § 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     

  
  Wpłaty z usług 0830 6 822,78       
  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 2 074,05       
  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 613,59       
  Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0940 955,21       



  
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 
umów 

0950 1 237,49     
  

  Wpływy z różnych dochodów 0970 5 787,14       

  

Środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 

2460 5 000,00     

  

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

2110 58 999,78     

  

  

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

2120 300,00     

  

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa   

5 073 705,20 0,00 -5 095 197,00 
  

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

2110 5 043 592,00   -10 000,00 § 6170 

  

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

2360 113,20   -12 000,00 § 2360 

  

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

2440 30 000,00     § 3040 

    

      -5 073 197,00 

Środki 
na 

wydatki 
KPPSP 

755 Wymiar sprawiedliwości   187 812,00 0,00 -58 410,31   



  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

2110 187 812,00   -58 410,31 § 2360 

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

16 359 200,67 0,00 0,00 

  
  Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 1 599 385,88       
  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 16 688,10       

  

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

0490 639 760,86     
  

  Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 1 636,00       

  

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

3 140,00     
  

  

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

19 514,00     
  

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

574,96     
  

  Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 0650 218 622,00       
  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 467,12       
  Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 13 352 766,00       

  Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0020 506 645,75       
758 Różne rozliczenia   26 756 886,01 -15 028 388,01 0,00   

  Subwencje ogólne z budżetu państwa (75801) 2920 26 102 295,00 -14 967 244,00     
  Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 2760 176 147,00       



  

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

6180 417 300,00     

  
  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 61 144,01 -61 144,01     

801 Oświata i wychowanie   491 571,64 0,00 -24 942,00   
  Wpływy z różnych dochodów 0970     -24 942,00 § 2540 

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

2110 40 382,00     

  

  

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

2120 26 520,00     

  

  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu 

2130 53 508,00     
  

  

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

2701 344 891,64     

  

  

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych powiatu 

6430 26 270,00     
  

851 Ochrona zdrowia   2 171 273,14 0,00 -24 000,00   
  Wpływy z różnych dochodów 0970 34 279,59   -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 2 133 398,00     

  
  Wpływy z pozostałych odsetek 0920 3 595,55       

852 Pomoc społeczna   4 919 692,00 0,00 -5 226 962,29   



  
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 
umów 0950 

6 360,00     
  

  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu 

2130 4 894 720,00   -5 210 962,29 § 2360 

  

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     -16 000,00 § 2710 

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

2110 18 612,00     

  

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
  3 682 172,88 -129 810,66 -4 337 395,16   

  

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

2710 4 000,00   -110 640,00 § 2580 

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat 

2110 269 927,00   -4 226 755,16 

środki 
na 

wydatki 
PUP 

  

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

2360 160,65     
  

  

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 
przeznaczeniem na finansowanie kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 
pracowników powiatowego urzędu pracy 

2690 594 400,00     

  

  Wpływy z różnych dochodów 0970 36 585,36       



  

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 terytorialnego. 

2057 535 672,37     

  

  

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 terytorialnego. 

2059 21 055,90     

  

  

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

2440 129 810,66 -129 810,66   
  

  

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 terytorialnego 

6257 1 918 310,27     

  

  

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 terytorialnego 

6259 1 703,02     

  

  

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych 

6260 170 547,65     

  
854 Edukacyjna opieka wychowawcza   78 066,41 0,00 -416 179,37   

  Wpływy z pozostałych odsetek 0920     -120 000,00 § 2310 
  Wpływy z różnych dochodów 0970     -296 179,37 § 2540 



  

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych 

6260 78 066,41     

  
855  Rodzina   874 425,52 0,00 0,00   

  

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

2110 40 133,00     

  

  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację bieżących zadań własnych powiatu 

2130 96 056,52     
  

  

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 738 236,00     

  
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   868 125,00 0,00 0,00   

  Wpływy z różnych opłat 0690 868 125,00       
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   200,18 0,00 -30 700,00   

    0920 0,18   -12 000,00 § 2310 
    0950 100,00   -3 000,00 § 2710 
          -160 100,00 § 2720 
    0970 100,00   -15 700,00 § 2360 

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronionej przyrody   

31 729,96 0,00 0,00 
  

  

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 
od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych 

0580 31 729,96       

DOCHODY OGÓŁEM 67 940 258,05 -15 162 670,90 -16 294 465,20   
       



       
Dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego = 67 940 258,05 - 15 162 670,90 - 16 294 465,20 = 36 483 121,95 

       
       

   

 

     
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥𝑥 = 716 227,27 𝑥𝑥 100
36 483 121,95

 = 1,9632  ≈ 2% 


