
Tabela 3   Tytuły wykonanych dochodów własnych 

Dział Źródła dochodów dochody 
własne struktura tytuły dochodów budżetowych 

 
600 

 
Transport i łączność 1 137 688,93 3,61 

• 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, 

• rozliczenie końcowe przebudowy 
drogi nr 1409Z Warnice – Stare 
Łysogórki, 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 215 950,15 3,86 

• 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, 
• odszkodowanie za nieruchomości 

przejęte z mocy prawa, 
• odsetki od nieterminowych 

płatności, 

710 Działalność usługowa 748 165,05 2,37 

• opłaty za czynności geodezyjno- 
kartograficzne, 

• odsetki od nieterminowych wpłat 
opłat, 

750 Administracja publiczna 41 119,74 0,13 

• 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 30 113,20 0,10 

• 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 

16 376 939,64 51,98 

• 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 72 896,04 0,23 

• odsetki od lokat terminowych i od 
środków  pieniężnych na 
rachunkach bankowych powiatu 
 i jednostek organizacyjnych 
powiatu, 

801 Oświata i wychowanie 444 521,38 1,41 

• opłaty za duplikaty dokumentów, 
• wpływy za gorące posiłki dla 

uczniów, 
• wynagrodzenie płatnika,  
• opłaty za kursy zawodowe  

i egzaminacyjne, 
• wpływy za korzystanie z mediów, 
• środki na dofinansowanie 

projektów w ramach programu 
ERASMUS+ :  
- „Europejska jakość w  kształceniu 

zawodowym”, 
- „Struggle against violent 

extremism”  
• Rozliczenie końcowe projektu “Od 

praktyki do pracy 2”, 

851 Ochrona zdrowia 37 875,14 0,12 

• wpływy z tytułu poniesionych 
nakładów inwestycyjnych przy ul. 
Armii. Krajowej (ZOL), 

• środki z ugody sądowej za błąd 
lekarski wraz z odsetkami, 

852 Pomoc społeczna 4 732 265,23 15,02 

• opłatność   mieszkańców  DPS w 
Nowym Czarnowie i Moryniu  oraz 
zobowiązanych  do tego gmin, 

• wynagrodzenie płatnika, 
• otrzymane darowizny, 
• wpływy z tytułu kar umownych, 

853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 3 505 098,56 11,13 

• 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 wsparcia 
finansowego gminy na bieżącą 
działalność Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Goszkowie, 

• środki z PFRON na realizację 
programu „Aktywny samorząd” 
oraz dofinansowanie zadań: 
- zakupu  mikrobusu do przewozu 

osób niepełnosprawnych, 
-  wymiana posadzki podłogowej 

korytarza szkolnego w budynku 



ZSO w Gryfinie,   
• środki na dofinansowanie 

projektów: 
- „Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku przy ul. 
Łużyckiej 91 w Gryfinie na 
Zakład Aktywności 
Zawodowej”, 

- „Aktywna integracja w Powiecie 
Gryfińskim”, 

- „Kreatywni na co dzień”, 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 529 715,68 1,68 

• wpływy za wyżywienie i pobyt w 
internatach i ośrodkach szkolnych, 

• opłaty za duplikaty dokumentów, 
• wynagrodzenie płatnika, 
• odsetki za opóźnienie w zapłacie, 
• środki na dofinansowanie 

projektów  udzielone przez 
Stowarzyszenie Gmin Polskich 
Euroregionu Pomerania ze 
środków Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży, 

855 Rodzina 1 731 731,08 5,50 

• opłaty za pobyt w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych  
 i rodzinach zastępczych  
wnoszone przez rodziców, 
opiekunów prawnych oraz 
zobowiązane do tego powiaty   
i gminy, 

• wynagrodzenie płatnika, 
• otrzymane darowizny, 
• odpłatność za przebywanie 

 w mieszkaniach chronionych, 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 868 125,00 2,76 • wpływy z opłat i kar  za 

korzystanie ze środowiska, 

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

200,18 0,00 
• wpływy z tytułu i kary umownej 

 i odsetki od niewykorzystanej 
dotacji, 

925 

Ogrody botaniczne i 
zoologiczne oraz naturalne 

obszary i obiekty chronionej 
przyrody  

31 729,96 0,10 
 

• wpływy z tytułu kar za usunięcie 
drzew bez zezwolenia. 

Ogółem: 31 504 134,96 100,00 x 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych analitycznych za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 
 


