Załącznik nr 1 Załącznik nr 1
do 4/2022
Zarządzenia Nr 4/2022
do Zarządzenia Nr
Starosty Grudziądzkiego
Starosty Grudziądzkiego
dnia 18
z dnia 18 lutego z2022
r.lutego 2022 r.
URZĄD OBŁSUGUJĄCY JST
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego
Nazwa danej jednostki organizacyjnej

Wartość prewspółczynnika
Wartość WSS

POWIAT GRUDZIĄDZKI
STAROSTWO POWIATOWE

OBLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW na 2022 r. na podstawie danych z 2021 r.
3%
86%
DANE SZCZEGÓŁOWE: PREWSPÓŁCZYNNIK

Dochody wykonane
suma dochodów całej JST

8 480 668,53 zł
39 128 479,76 zł

Pomniejszenia dochodów
30 647 811,23 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych
3 440,55 zł lokaty bankowe
odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych,
- zł
dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych
- zł
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych
- zł
zwrot VAT
- zł
dochody wykonane jednostek budżetowych (brak pomniejszenia o zapomogi i zasiłki):
- PCPR
3 452 240,33 zł
- PO-W w Wydrznie nr 1
687 719,09 zł
- PO-W w Białochowie nr 3
786 731,32 zł
- CPO-WW
1 014 211,08 zł
- PZD
16 931 008,01 zł
- ZSP
4 298 424,27 zł
- PINB
462 890,40 zł
środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach, publicznych odprowadzone
- zł
na rachunek budżetu jednostki samo
wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego
- zł
kwoty stanowiące równowartość środków, innych niż stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, przekazanych zakładom budżetowym, innym jednostkom sek
- Wydrzno nr 2
610 752,10 zł
- Fundacje
64 020,00 zł
- między jednostkami JST
12 173,26 zł
- PUP i PPP i orzecznik
2 086 600,00 zł
- polityka zdrowotna (Szpital)
26 500,00 zł
- jednostki pozostałe poza sektorem FP (spółki wodne)
50 000,00 zł
- dotacje dla JST na inwestycje
- zł
- ekwiwalent za zalesienie dla osób fizycznych
91 918,26 zł
- OSP
- środki do związków komunalnych i LGD
- zł
- środki do ośrodków szkolno-wychowawczych na dowóz dzieci niepełnosprawnych
- środki do NGO tytułem upowszechniania turystyki i krajoznawstwa
- środki do NGO tytułem przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym (narkomania i alkoholizm) - np. Izba Wytrzeźwień
- środki do NGO tytułem pomocy społecznej
- środki do NGO tytułem inicjatywy edukacyjno-wychowawcze
- środki do NGO tytułem kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
25 600,00 zł
- środki do NGO tytułem kultury fizycznej i sportu
19 000,00 zł
- środki Komend Wojewódzkich Policji
5 619,56 zł
- środki Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej
15 000,00 zł
- środki dla Straży Granicznej
- subwencje do innych gmin (janosikowe)
- zł
sprzedaż środków trwałych - poza VAT
- zł
odszkodowania należne jednostce samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty odszkodowań stanowiących zapłatę,
3 963,00
o którejzłmowa w art. 29a ust. 1 ustawy
DANE SZCZEGÓŁOWE: WSS

POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE

Roczny obrót z działalności gospodarczej
w tym sprzedaż opodatkowana
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

178 173,37 zł
152 579,50 zł
pełny obrót (ZW + OPOD) sprzedaż opodatkowana
4 041,11 zł
3 915,92 zł
4 447,08 zł
4 312,05 zł
23 217,25 zł
23 087,14 zł
22 483,51 zł
3 883,22 zł
9 207,48 zł
3 515,00 zł
52 823,66 zł
52 693,55 zł
11 430,60 zł
11 300,49 zł
3 314,29 zł
3 184,18 zł
3 299,38 zł
3 169,27 zł
4 005,43 zł
3 875,32 zł
3 840,87 zł
3 710,76 zł
36 062,71 zł
35 932,60 zł

Starosta
/-/ Adam Olejnik

