
1 

304 870,01 zt 

60 071 440,94 zt 

76 876 180,05 zt 

104 670,17 zt 

1 266 351,69 zt 

12 921 446,13 zt 

190,37 zt 

2 131 805,70 zt 

6 090,98 

374 184,07 zt 
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• 

Jako sposob okreglenia proporcji uznaje siq w przypadku Starostwa Powiatowego 

w Puttusku obstugujqcego jednostkg samorzqdu terytorialnego sposob ustalony 

wedtug wzoru: 

x = A x 100/DUJST 

gdzie poszczegolne symbole oznaczajq: 

X — proporcjg okreglonq procentowo, zaokrqglonq w gorq do najbli2szej liczby 

catkowitej, 

A — roczny obrot z dziatainoki gospodarczej zrealizowany przez urzqd obstugujqcy 

jednostk samorzqdu terytorialnego, stanowiqcy czqg6 rocznego obrotu jednostki 

samorzqdu terytorialnego z dziatalnoki gospodarczej, 

DUJST — dochody wykonane urzqclu obstugujqcego jednostkq samorzqdu 

terytorialnego. 

Dochody wykonane urzgdu obstugujqcego jednostkg samorzqdu terytorialnego — 

rozumie siq przez to dochody obejmujqce dochody publiczne, grodki pochodzqce z 

buthetu Unii Europejskiej oraz grodki pochodzqce ze irodet zagranicznych, w 

rozumieniu ustawy o finansach publicznych — 

wynikajqce ze sprawozdania rocznego z wykonania bud2etu jednostki samorzqdu 

terytorialnego, 

pomniejszone o: 

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

finansach publicznych, 

b) zwrot roinicy podatku, o ktorej mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, lub zwrot kwoty 

podatku naliczonego, o ktorej mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, 

c) dochody wykonane jednostki bud2etowej powiqkszone o kwotq stanowiqcq 

rownowartoge grodkow przeznaczonych na wyptatq przez jednostk, na 

podstawie odrqbnych przepisow, zasitkow, zaponnog i innych gwiadczeri o 

podobnym charakterze na rzecz osob fizycznych, celem realizacji zadaii jednostki 

samorzqdu terytorialnego, 

d) grodki finansowe pozostajqce na wydzielonym rachunku, o ktorym mowa w 

art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, odprowadzone na rachunek 

budietu jednostki samorzqdu terytorialnego, 

e) wptaty nadwy2ki grodkow obrotowych zaktadu buthetowego, 

f) kwoty stanowiqce rownowartok grodkow, innych niz stanowiqce zaptatq, o 

ktorej mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, przekazanych zaktadom buthetowym, 

innym jednostkom sektora finansow publicznych oraz innym osobom prawnym 

lub jednostkom organizacyjnym nieposiadajqcym osobowoki prawnej, z 

wytqczeniem kwot, ktore zostaty zwrocone, celem realizacji przez to podmioty 

zadari jednostki samorzqdu terytorialnego, 

g) odszkodowania nale2ne jednostce samorzqdu terytorialnego, pomniejszone o 

kwoty odszkodowari stanowiqcych zaptatq, o ktorej mowa w art. 29a ust. 1 

ustawy, 

h) dochody wykonane urzqclu z tytutu sprzedaiy grodkow trwatych, wnip 

podlegajqcych amortyzacji, gruntow, uzywanych na potrzeby prowadzonej 

dziatainoki; 

* Na podstawie art. 90 ust. 10 jednostka przyjmuje, 2e proporcja wynosi 0% 
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