
ZARZĄDZENIE NR 7/2022 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 21 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok dla celów korekty 

prawa odliczania podatku VAT naliczonego za 2021 rok oraz zastosowania proporcji 

rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok do odliczenia podatku VAT za 2022 rok, a także 

określenia prewskaźnika VAT na 2021 rok dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

Na podstawie art. 34 ust.1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 86 ust. 2a-2h, art. 90 ust. 3, art. 91 ustawy 

z 10 maja 2016 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zakresu 

wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej 

w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193 i z 2020 r. poz. 289), zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. W celu określenia korekty kwoty podatku naliczonego za 2021 rok ustala się za ten 

rok proporcję rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku, z którymi podatnikowi 

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku, 

z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo w wysokości 97 % zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Ustala się proporcję (prewskaźnik VAT), w związku, z którą przysługuje prawo 

odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych 

zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do celów 

innych niż działalność gospodarcza w wysokości 2 % zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

zarządzenia. 

§ 3. Ustala się proporcję na 2022 rok dla urzędu Starostwa Powiatowego w Nowym 

Dworze Mazowieckim, przy zastosowaniu rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok oraz 

prewskaźnika VAT - roczny obrót z działalności gospodarczej wyliczony na podstawie danych 

za 2021 rok - w wysokości 1,94% zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

Starosta Nowodworski 

/-/ Krzysztof Kapusta



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2022 Starosty Nowodworskiego z dnia 21.02.2022 r. 

Wyliczenie rocznej struktury sprzedaży za rok 2021 zgodnie z art. 90 Ustawy o podatku od towarów i usług 

Okres 

rozliczeniowy 

Sprzedaż 

majątku 

Skarbu 

Państwa  

Sprzedaż 

zwolniona - 

odsetki z tytułu 

odroczonego 

terminu 

płatności, odsetki 

od redyskonta 

art. 90 ust.6 pkt 1 

Ustawy o VAT 

Pozostała 

sprzedaż 

zwolniona 

Sprzedaż 

opodatkowana 

odwrotne 

obciążenie  

Sprzedaż 

opodatkowana  

VAT 

należny 

VAT 

naliczony 

podatek x 

1,94% 

Vat 

naliczony 

po korekcie 

podatek 

x0,97% x2% 

styczeń    569,00  11 900,14 2 699,46 72,65 143,82 

luty  1 563,05  569,00  10 429,56 2 339,26 150,45 297,78 

marzec 406 504,07 312,23 1787,54  418 225,60 96 155,17 227,49 450,38 

kwiecień   5913,56  12 121,38 2 741,60 149,79  296,57 

maj   2913,81  11 061,04 2 505,04 112,63 223,07 

czerwiec   570,84  8 488,44 1 895,21  210,07 415,93 

lipiec   570,84  9 510,94 2 140,73 87,46 173,09 

sierpień   570,84  9 778,84 2 197,02 133,44 264,19 

wrzesień   570,84  8 300,62 1 847,66 126,74 250,88 



Okres 

rozliczeniowy 

Sprzedaż 

majątku 

Skarbu 

Państwa  

Sprzedaż 

zwolniona - 

odsetki z tytułu 

odroczonego 

terminu 

płatności, odsetki 

od redyskonta 

art. 90 ust.6 pkt 1 

Ustawy o VAT 

Pozostała 

sprzedaż 

zwolniona 

Sprzedaż 

opodatkowana 

odwrotne 

obciążenie  

Sprzedaż 

opodatkowana  

VAT 

należny 

VAT 

naliczony 

podatek x 

1,94% 

Vat 

naliczony 

po korekcie 

podatek 

x0,97% x2% 

październik   570,84  9 456,17 2081,67 122,46 242,67 

listopad   570,84  9 443,14 2 121,46 143,63 284,30 

grudzień 13 099,00  570,84  14 071,26 6 195,43 344,53 682,14 

 419 603,07 1 875,28 15 748,79 0,00 532 787,13 124 919,71 1 881,34 3 724,82 

Środek trwały 594,83 674,12 

sprzedaż opodatkowana / sprzedaż opodatkowana + zwolniona = wskaźnik proporcji za 2021 r. 

532 787,13 podzielone przez 548 535,92 razy 100 = 97 (%) 

1843,48 plus 79,29 = 1 922,77 

Starosta Nowodworski 

/-/ Krzysztof Kapusta  



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2022 Starosty Nowodworskiego z dnia 21.02.2022 r. 

Wyliczenie proporcji w obsługującym jednostkę samorządu terytorialnego urzędzie 

Wyliczenie dochodów wykonanych urzędu obsługującego jst. (Djust) 

Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

010 Rolnictwo i łowiectwo  1 740,00 0,00 -113 032,58   

 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami 

2360 0,00 0,00 -50 000,00 

Dotacja dla 

Spółki Wodnej 

w Nasielsku oraz 

w Nowym 

Modlinie 

 Wpływy z opłat za zezwolenia, 

akredytacje oraz opłaty ewidencyjne 
0620 1 740,00 0,00 -63 032,58 Dotacja dla PGW 

Wody Polskie 

020 Leśnictwo  89 598,19 -80 690,28 0,00   



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

 

Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu 

Państwa, j.s.t. lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

0750 8 907,91 0,00 0,00 

  

 

Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych na realizację 

zadań bieżących jednostek zaliczanych 

do sektora finansów publicznych 

2460 80 690,28 -80 690,28 0,00 

  

600 Transport i łączność   873 697,20  78 023,60   



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

 

Środki otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów 

publicznych 

6350 723 697,20 0,00 -78 023,60 

Dotacja celowa 

przekazana 

Miastu Nowy 

Dwór 

Mazowiecki, 

gminie Czosnów, 

Nasielsk oraz 

Zakroczym 

 

Dotacje celowe otrzymane 

z samorządu województwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

6630 150 000,00 0,00 0,00  



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

700 Gospodarka mieszkaniowa  1 562 314,40 0,00 -129 754,00  

 
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 

i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości 

0470 4 661,80 0,00 -129 754,00 
Wypłacone 

odszkodowania 

 

Dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych Skarbu 

Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

0750 113 899,29 0,00 0,00  

 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz prawa 
0770 406 504,07 0,00 0,00  



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami 

2360 705 661,71 0,00 0,00  

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 329 554,49 0,00 0,00  

 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 
0950 2 033,04 0,00 0,00   

710 Działalność usługowa   2 257 794,34 0,00 0,00   



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 
 Wpływy z różnych opłat 0690 1 291 299,40 0,00 0,00   

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 966 490,88 0,00 0,00  

 

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami 

2360 4,06 0,00 0,00   

750 Administracja publiczna  149 665,46 0,00 -356 995,36  

 

Wpływy z tytułu opłat i kosztów 

sądowych oraz innych opłat 

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 

0630 10 205,00 0,00 0,00  



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

z tytułu postępowania sądowego 

i prokuratorskiego 

 
Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 

0640 829,60 0,00 -356 995,36 

Diety dla radnych 

jst, ekwiwalenty 

za pranie odzieży 

 
Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 
0870 5 697,08 0,00 0,00  

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 71 724,65 0,00 0,00  



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

 

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin (związków 

gmin), powiatów (związków 

powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

2700 14 526,40 0,00 0,00 

 
 Wpływy z różnych dochodów 0970 9 075,59 0,00 0,00  

 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 

wynikających z umów 
0950 0,00 0,00 0,00  

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

realizowane przez powiat na 

podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej 

2120 18 000,00 0,00 0,00  

 
Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków, 
6257 19 607,14 0,00 0,00  



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 

lit.a i b ustawy o płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jst. 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
 6 778 684,26 -6 778 684,26 -20 000,00  

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 6 553 684,26 -6 553 684,26 -10 000,00 

Dotacja celowa 

dla Miasta Nowy 

Dwór Maz. na 

zakup lekkiego 

samochodu 

gaśniczego dla 

OSP 



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

 

Dotacja otrzymana z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego przez 

samorządowy zakład budżetowy na 

pierwsze wyposażenie w środki 

obrotowe 

2410 205 000,00 -205 000,00 -10 000,00 

Dotacja dla 

Miasta Nowy 

Dwór Maz. na 

zakup silnika 

zaburtowego dla 

WOPR 

 

Dotacje otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych 

2440 20 000,00 -20 000,00 0,00  

755 Wymiar sprawiedliwości  197 469,35 0,00 0,00  



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 197 469,35 0,00 0,00  

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

 34 823 714,98 -9 063,94 0,00  

 Podatek dochodowy od osób 

fizycznych 
0010 27 627 019,00 0,00 0,00  

 Podatek dochodowy od osób 

prawnych 
0020 3 494 847,93 0,00 0,00  



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 
 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 2 749 230,00 0,00 0,00  

 

Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na 

podstawie odrębnych ustaw 

0490 684 523,52 0,00 0,00  

 Wpływy z opłat za wydanie prawa 

jazdy 
0650 227 490,59 0,00 0,00  

 Odsetki od nieterminowych wpłat 

z tytułu podatków i opłat 
0910 2 463,94 -2 463,94 0,00  

 
Wpływy z tytułu grzywien mandatów 

i innych kar pieniężnych od osób 

fizycznych. 

0570 6 000,00 -6 000,00 0,00   



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

  

Wpływy z tytułu grzywien mandatów 

i innych kar pieniężnych od osób 

prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych. 

0580 600,00 -600,00 0,00    

 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 29 370,00 0,00 0,00  

 Wpływy z różnych opłat 0690 2 170,00 0,00 0,00  

758 Różne rozliczenia   26 428 591,69 -19 528 940,69 0,00   

  Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 19 954 579,00 -19 403 866,00 0,00   

  Pozostałe odsetki 0920 17 918,69 -17 918,69 0,00   

  
Środki na uzupełnianie dochodów 

powiatu 
2760 4 047 220,00 -107 156,00 0,00   



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

  

Środki na inwestycje na drogach 

publicznych powiatowych 

i wojewódzkich oraz na drogach 

powiatowych, wojewódzkich 

i krajowych w granicach miast oraz na 

prawach powiatu. 

6180 2 408 874,00 0,00  0,00   

801 Oświata i wychowanie   145 008,02 -47 020,28 -2 953 966,79   



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

  

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich 

2007 16 721,50 0,00 -108 375,46 

Dotacja dla 

niepublicznych 

jednostek 

oświatowych 

  

Wpływy do budżetu pozostałości 

środków finansowych gromadzonych 

na wydzielonym rachunku jednostki 

budżetowej 2400 1 266,24 0,00 -2 808 741,33 
Środki na 

wydatki dla szkół 



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 17 020,28 -17 020,28 -36 850,00 

Dotacja celowa 

na zadania 

bieżące 

realizowane na 

podstawie 

porozumień 

  

Środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 

2180 30 000,00 -30 000,00 0,00   



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu 

2130 80 000,00 -80 000,00 0,00   

851 Ochrona zdrowia   3 575 035,80 -3 575 035,80 -5 184 305,00   

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 2 124 961,80 -2 124 961,80 -5 184 305,00 

Dotacja dla 

Nowodworskiego 

Centrum 

Medycznego 



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

  

Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 

6300 1 450 000,00 -1 450 000,00 0,00  

  

Wpływy ze zwrotów 

niewykorzystanych dotacji oraz 

płatności, dotyczące dochodów 

majątkowych 

6690 74,00 -74,00 0,00   

852 Pomoc społeczna   1 915 536,24 -1 112 939,24 0,00   



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 802 597,00 0,00 0,00 

  

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu 

2130 979 900,00 -979 900,00 0,00 

  

  

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin (związków 

gmin), powiatów (związków 

powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

2700 31 740,00 -31 740,00 0,00   



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

  

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich 

2007 32 577,30 -32 577,30 0,00   

  

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich 

2009 6 126,87 -6 126,87 0,00   



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 

2180 62 595,07 -62 595,07 0,00  

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej, w tym: 
  1 271 243,49 -826 466,25 -2 639 616,28   

  

Dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami 

2360 275,85 0,00 -2 516 671,28 
Środki na 

wydatki dla PUP 

  Wpływy z różnych dochodów 0970 50 444,12 0,00 -122 945,00 
Środki na 

działalność WTZ 



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

  

Dotacje otrzymane z państwowych 

funduszy celowych na realizację zadań 

bieżących jednostek sektora finansów 

publicznych 

2440 957,30 0,00 0,00   

  

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane 

przez powiat 

2110 371 896,46 0,00 0,00   



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

  

Środki z funduszu pracy otrzymane 

przez powiat z przeznaczeniem na 

finansowanie kosztów wynagrodzenia 

i składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników powiatowego urzędu 

pracy 

2690 283 286,25 -283 286,25 0,00   

  

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na 

rzecz innych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin, 

związków powiatowo gminnych, 

związków powiatów. 

2900 16 874,83 0,00 0,00   



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

 

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 

lit. a i b ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jst  

2057 301 874,11 -301 874,11 0,00  

 

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 

lit. a i b ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jst 

2059 56 305,89 -56 305,89 0,00  



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

 

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 

lit. a i b ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jst 

6257 155 918,00 -155 918,00 0,00  

 

Dotacja celowa w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 

lit. a i b ustawy lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, 

realizowanych przez jst 

6259 29 082,00 -29 082,00 0,00  



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

 

Dotacja otrzymana z państwowego 

funduszu celowego na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek sektora finansów 

publicznych 

6260 4 328,68 0,00 0,00  

854 Edukacyjna opieka wychowawcza   4 064,83 -4 064,00 -4 600,00   

  

Wpływy do budżetu pozostałości 

środków finansowych gromadzonych 

na wydzielonym rachunku jednostki 

budżetowej 

2400 0,83 0,00 -4 600,00 

Wypłata 

stypendium dla 

ucznia 



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

 

Środki na dofinansowanie własnych 

zadań bieżących gmin (związków 

gmin), powiatów (związków 

powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

2700 4 064,00 -4 064,00 0,00  

855 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
  1 289 931,30 -915 659,58 -1 696 539,33   

  
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 

własnych powiatu 

2130 0,00 0,00 -46 183,00 
Dotacja celowa 

dla gmin 

  

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej zlecone 

powiatom 

2160 915 659,58 -915 659,58 -1 577 612,63 
Dotacje celowa 

dla powiatów 



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

  

Dotacje celowe otrzymane z gminy 

na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

2310 181 000,56 0,00 -72 743,70 

Dotacje dla 

Województwa 

Śląskiego 

  

Dotacje celowe otrzymane z powiatu 

na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

2320 193 271,16 0,00 0,00   

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
  106 111,09 0,00 0,00   

  Wpływy z różnych opłat 0690 106 101,79 0,00 0,00   



Dział Źródło dochodów § Ogółem 

Wyłączenia dochodów 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. 

Pozostałe wyłączenia 

zgodnie 

z rozporządzeniem 

Ministra Finansów 

w sprawie sposobu 

określenia zakresu 

wykorzystania 

nabywanych towarów 

i usług do celów 

działalności 

gospodarczej. Uwagi 

  Wpływy z różnych dochodów 0970 9,30 0,00 0,00   

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
  44,82 -44,82 -50 000,00   

  

Dotacje celowe otrzymane z gminy 

na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu 

terytorialnego 

2950 44,82 -44,82 -50 000,00 

Dotacja dla 

Biblioteki 

Powiatowej 

Dochody ogółem:   81 470 245 ,46 -32 878 609,14 -13 226 832,94   

Dochody wykonane urzędu obsługującego jst.= 81 470 245,46 minus 32 878 609,14 minus 13 226 832,94 = 35 364 803,38 

X = A razy 100 podzielone przez Djust. 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 



X – proporcja określona procentowo, zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej, 

A – roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący część 

rocznego obrotu jst z działalności gospodarczej, 

Djust – dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego 

1,55 (%) = 548 535,92 razy 100 podzielone przez 35 364 803,38 = 2(%) zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej 

Starosta Nowodworski 

/-/ Krzysztof Kapusta 

  



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2022 Starosty Nowodworskiego z dnia 21.02.2022 r. 

Wyliczenie rocznej struktury sprzedaży za rok 2021 zgodnie z art. 90 Ustawy o podatku od towarów i usług 

wskaźnik proporcji za 2021 r. = sprzedaż opodatkowana podzielona przez sprzedaż opodatkowaną + zwolnioną 

97 (%) = 532 787,13 podzielone przez 532 787,13 + 15 748,79 

Wyliczenie proporcji w obsługującym jednostkę samorządu terytorialnego urzędzie 

prewskaźnik VAT = roczny obrót z działalności gospodarczej razy 100 podzielone przez dochody wykonane urzędu obsługującego jst 

2% = 548 535,92 razy 100 podzielone przez 35 364 803,38 

Wyliczenie proporcji przy zastosowaniu rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok oraz prewskaźnika VAT. 

1,94% = 0,97% razy 2% podzielone przez 100% 

Starosta Nowodworski 

/-/ Krzysztof Kapusta 


