
Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr 	°255€'2°W-49  Zarzqdu Powiatu w Pultusku 

z dnia 	025 	.0 	2020 r. 

Jako sposob okreglenia proporcji uznaje sic w przypadku Starostwa Powiatowego 
w Pultusku obsluguhcego jednostkc samorz4du terytorialnego sposob ustalony 

wedlug wzoru: 
x = A x 100/DUJST 

gdzie poszczegolne symbole oznaczajq: 

X — proporcjc okreglonq procentowo, zaolcrqglonq w gore do najbli2szej liczby 

calkowitej, 

A — roczny obrot z dzialalnoki gospodarczej zrealizowany przez urz4d obsiugujqcy 
jednostice samorz4du terytorialnego, stanowiqcy czego rocznego obrotu jednostki 
samorzqdu terytorialnego z dzialalno§ci gospodarczej, 

DUJST — dochody wykonane urzedu obslugujqcego jednostkc samorzqdu 

terytorialnego. 

• Dochody wykonane urzedu obslugujqcego jednostkc samorzqdu terytorialnego — 
rozumie sic przez to dochody obejmujqce dochody publiczne, §rodlci pochodz4ce z 
budietu Unii Europejskiej oraz grodki pochodzqce ze ir6del zagranicznych, w 
rozumieniu ustawy o finansach publicznych — 
wynikahce ze sprawozdania rocznego z wykonania budZetu jednostki samorzqdu 
terytorialnego, 

pomniejszone o: 

a) dochody, o lctorych mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. b—d i pkt 5 ustawy o finansach 

publicznych, 
b) zwrot rednicy podatku, o Ictorej mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, lub zwrot kwoty 
podatku naliczonego, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, 

c) dochody wykonane jednostki budZetowej powiekszone o kwote stanowiqcq 
rownowartoge §rodkow przeznaczonych na wyplate przez to jednostkc, na 
podstawie odrebnych przepis6w, zasilkow, zapom6g i innych §wiadczeti o 
podobnym charakterze na rzecz ()sob fizycznych, celem realizacji zadati jednostki 
samorzqdu terytorialnego, 

d) grodki finansowe pozostajqce na wydzielonym rachunku, o Ictorym mowa w art. 

223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, odprowadzone na rachunek buthetu 
jednostki samorzqdu terytorialnego, 

e) wplaty nadwy2lci grodkow obrotowych zakladu budZetowego, 

f) kwoty stanowiqce rownowartoge grodkow, innych nit stanowiqce zaplate, o 
Ictorej mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, przekazanych zakladom budietowym, innym 
jednostkom sektora finansow publicznych oraz innym osobom prawnym lub 
jednostkom organizacyjnym nieposiadajqcym osobowoki prawnej, z wylqczeniem 
kwot, lctore zostaly zwrocone, celem realizacji przez to podmioty zadan jednostki 

samorz4du terytorialnego, 

g) odszkodowania nale2ne jednostce samorzqdu terytorialnego, pomniejszone o 
kwoty odszkodowan stanowiqcych zaplate, o ktorej mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, 

h) dochody wykonane urzedu z tytulu sprzeda±y §rodkow trwalych, wnip 
podlegajqcych amortyzacji, grunt6w, uZywanych na potrzeby prowadzonej 
dzialalnoki; 
* Na podstawie art. 90 ust. 10 jednostka przyjmuje, Ze proporcja wynosi 0% 
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303 031,40 zl 

69 746 591,92 zi 
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16 547 193,97 zl 
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3 143 847,74 zl 
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