
Tabela 3   Tytuły wykonanych dochodów własnych 

Dział Źródła dochodów 
dochody 

własne 
struktura tytuły dochodów budżetowych 

 

600 

 

Transport i łączność 1 101 910,47 3,91 

• wpływy ze sprzedaży biletów w 

związku z organizacją w okresie 

wakacyjnym  transportu 

publicznego, 

• dzierżawa miejsc parkingowych, 

• wpływy ze sprzedaży drewna 

pozyskanego z wycinki, 

• kary umowne  wykonawców robót, 

• dotacje z budżetów innych 

jednostek samorządu terytorialnego 

przeznaczone na wspólną realizację 

prac na drogach powiatowych oraz 

organizację transportu lokalnego, 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 374 331,34 4,88 

• opłaty za trwały zarząd, 

• najem, dzierżawa składników 

majątkowych, 

• sprzedaż nieruchomości Powiatu 

Gryfińskiego, 

• udział w dochodach  budżetu 

państwa za gospodarowanie 

nieruchomościami Skarbu Państwa, 

• zwroty za media, 

• odsetki od nieterminowych 

płatności, 

710 Działalność usługowa 806 657,54 2,86 

• opłaty za czynności geodezyjno- 

kartograficzne, 

• odsetki od nieterminowych wpłat 

opłat, 

750 Administracja publiczna 53 950,78 0,19 

• najem i dzierżawa składników 

majątkowych oraz zwroty za media, 

• opłaty za karty wędkarskie i usługi 

ksero, 

• wynagrodzenie płatnika, 

• dofinansowanie z NFOŚ i GW za 

wycofanie pojazdów z eksploatacji, 

• inne dochody, należne na podstawie 

obowiązujących ustaw, 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa 
753,42 0,00 

• udział 5% w dochodach budżetu 

państwa ( kary za niewykonanie 

czynności), 

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 53,91 

• udziały w podatku dochodowym od 

osób fizycznych i prawnych, 

• opłata komunikacyjna i za wydanie 

prawa jazdy, 

• opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

• wpływy z opłat za koncesji i 

licencji, 

• wpływy za zezwolenia  

w transporcie publicznym, 

• wpływy za holowanie pojazdów 

porzuconych na parking strzeżony 

 i za ich parkowanie, 

• wpływy z opłaty eksploatacyjnej, 



• odsetki za nieterminowe wpłaty 

 i koszty upomnień, 

758 Różne rozliczenia 90 647,63 0,32 

• odsetki od lokat terminowych i od 

środków  pieniężnych na 

rachunkach bankowych powiatu i 

jednostek organizacyjnych powiatu, 

801 Oświata i wychowanie 396 096,00 1,41 

• opłaty za duplikaty dokumentów, 

• wpływy za gorące posiłki dla 

uczniów, 

• wynagrodzenie płatnika,  

• opłaty za kursy zawodowe  

i egzaminacyjne, 

• zwrot dotacji pobranej w 

nadmiernej wysokości, 

• środki na dofinansowanie 

projektów:  

- „Europejskie staże” w ramach 

programu ERASMUS+”, 

- „Od praktyki do pracy 2”, 

• Rozliczenie końcowe projektu 

“Wychowanie zdrowotne na całe 

życie”, 

851 Ochrona zdrowia 107 418,32 0,38 

• wpływy z tytułu poniesionych 

nakładów inwestycyjnych przy ul. 

Armii. Krajowej (ZOL), 

• środki z ugody sądowej za błąd 

lekarski, 

852 Pomoc społeczna 6 549 564,05 23,25 

• opłaty za pobyt w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych, 

rodzinach zastępczych oraz DPS 

w Nowym Czarnowie, wnoszone 

przez rodziców, opiekunów 

prawnych, mieszkańców DPS oraz 

zobowiązane do tego gminy i 

powiaty, 

• wynagrodzenie płatnika, 

• otrzymane darowizny, 

• rozliczenie końcowe projektu 

„Restauracja historycznego 

obiektu zabytkowego DPS  

w Trzcińsku-Zdroju”, 

853 
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
1 180 367,42 4,19 

• środki z Funduszu Pracy na 

wynagrodzenia i nagrody 

specjalne pracowników PUP  

i składki ubezpieczenia 

społecznego od nich naliczane 

• środki PFRON za obsługę zadań 

funduszu , 

• dotacja w ramach pomocy 

finansowej gminy bieżąca 

działalność WTZ, 

• dotacje z PFRON na budowę 



windy i realizację programu 

„Aktywny samorząd”,  

854 
Edukacyjna opieka 

wychowawcza 
479 847,49 1,71 

• wpływy za wyżywienie i pobyt w 

internatach szkolnych, 

• opłaty za duplikaty dokumentów, 

• wynagrodzenie płatnika, 

• odsetki za opóźnienie w zapłacie, 

900 
Gospodarka komunalna i 

ochrona środowiska 
842 461,24 2,99 

• wpływy z opłat i kar  za 

korzystanie ze środowiska, 

• zwrot dotacji udzielonej wraz z 

odsetkami, 

926 Kultura fizyczna 27,00 0,00 • odsetki od niewykorzystanej 

dotacji zwróconej po terminie. 

Ogółem: 28 169 103,75 100,00  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych analitycznych za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 

 


