
Zarządzenie Nr 7/2007 

Starosty Szydłowieckiego 

z dnia 12 marca 2007 r. 

 

w sprawie: określenia procedur gromadzenia dochodów Powiatu oraz procedur 

związanych z gromadzeniem i odprowadzaniem dochodów związanych 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych powiatowi ustawami. 

 

Na podstawie art. art. 3,5,8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.), § 7 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz 

przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację zadań

(Dz.U. Nr 100, poz. 1077 ze zm.)   z a r z ą d z a się , co następuje: 

 

§ 1

Dochodami w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu są:

- dochody własne, 

- subwencja ogólna 

oraz dotacje celowe z budżetu państwa. 

 Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 

nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i inne środki 

określone w odrębnych przepisach. 

 

§ 2

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu uiszczanych na podstawie odrębnych 

przepisów, 

- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych 

zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych, 

- dochody z majątku powiatu, 

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu, 



- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne

przepisy nie stanowią inaczej, 

- odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, 

- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, 

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, 

o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, 

- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, 

- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów: w tym wysokość 

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, od 

podatników tego podatku zamieszkałych oraz posiadających siedzibę na obszarze powiatu. 

 

§ 3

1. Dochody budżetowe, które pobierane są w oparciu o przepisy materialne ustalające ich 

wysokość (rozporządzenia) i nie podlegają przypisowi ewidencjonowane są w Wydziale 

Finansowym na podstawie dowodów wpłat, raportów kasowych lub przelewów. 

2. Dochody budżetowe przypisane i nieprzypisane ewidencjonuje się w oparciu o decyzje, 

pisma na podstawie Polecenia księgowania (PK), które następnie są podpisywane przez 

osobę sporządzającą oraz przez Skarbnika Powiatu (osobę zatwierdzającą). 

 

§ 4

1. Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, równoważącej oraz oświatowej. 

O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ 

stanowiący Powiatu. 

2. Kwoty przeznaczone na części subwencji ogólnej dla Powiatu określa ustawa budżetowa. 

3. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów stanowi suma kwoty podstawowej 

oraz kwoty uzupełniającej. 

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustalana jest w wysokości łącznej 

kwoty wpłat powiatów z przeznaczeniem dla powiatów na część równoważącą subwencji 

ogólnej. 

§ 5

Dochodami powiatu mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na: 

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, 



- zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień

zawartych z organami administracji rządowej, 

- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, 

- realizację zadań straży i inspekcji. 

 

§ 6

Dochodami powiatu mogą być również środki z funduszy celowych, pozyskiwane 

na podstawie odrębnych przepisów. 

 
§ 7

1. Środki stanowiące dochody Powiatu, które na podstawie odrębnych przepisów przekazują

urzędy skarbowe są odprowadzane na rachunek budżetu właściwego Powiatu w terminie 

14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego. 

2. Środki stanowiące dochody Powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych podlegają przekazaniu z centralnego rachunku 

bieżącego budżetu państwa na rachunek właściwego Powiatu w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu

skarbowego. 

3. Jeżeli dochody pobrane przez urzędy skarbowe na rzecz Powiatu nie zostaną przekazane 

w terminie, o którym mowa jak wyżej, Powiatowi przysługują odsetki w wysokości 

ustalonej jak dla zaległości podatkowych. 

 

§ 8

1. Dochodami Powiatu może być również rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona na: 

- uzupełnienie dochodów powiatów, w szczególności na zadania związane z pomocą

społeczną oraz wyrównywanie różnic w dochodach po zmianie systemu finansowania 

zadań,

- dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz 

na drogach powiatowych w granicach miast oraz rezerwa subwencji oświatowej. 

2. Rezerwą subwencji ogólnej oraz subwencji oświatowej dysponuje właściwy minister 

do spraw finansów publicznych, który dokonuje jej podziału nie później niż do dnia 

30 listopada każdego roku i przekazuje środki. 

 



§ 9

Właściwy Minister do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym 

jednostkom samorządu terytorialnego: 

1. część oświatową subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych – w terminie 

do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za 

marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, 

2. część wyrównawczą subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych – w terminie 

do 15 dnia każdego miesiąca, 

3. część równoważącą subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych – w terminie 

do 25 dnia każdego miesiąca. 

Powiatowi przysługują odsetki ustalone od kwoty subwencji nieprzekazanej w terminach 

określonych wyżej. 

 

§ 10

W przypadku stwierdzenia, że Powiat otrzymał w kwocie wyższej lub niższej 

od należnej część wyrównawczą lub równoważącą subwencji ogólnej minister właściwy 

od spraw finansów publicznych, w drodze decyzji: 

1. zmniejsza o odpowiednie kwoty lub wstrzymuje kolejne raty tej części subwencji ogólnej 

oraz zobowiązuje do zapłaty odsetek od nienależnie otrzymanych kwot w zakresie 

subwencji na rok budżetowy, 

2. zobowiązuje do zwrotu nienależnej kwoty części subwencji ogólnej wraz z odsetkami 

chyba, że jednostka dokonała już wcześniej zwrotu nienależnie otrzymanych kwot wraz 

z odsetkami w zakresie subwencji za lata poprzedzające rok budżetowy. 

 

§ 11

W przypadku stwierdzenia, że Powiat otrzymał część oświatową subwencji ogólnej 

w kwocie wyższej od należnej, minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze 

decyzji: 

1. zmniejsza o odpowiednie kwoty lub wstrzymuje kolejne raty tej części subwencji 

w zakresie subwencji na rok budżetowy, 

2. zobowiązuje do zwrotu nienależnej kwoty tej części subwencji, chyba że jednostka 

dokonała już wcześniej zwrotu nienależnie otrzymanych kwot w zakresie subwencji 

za lata poprzedzające rok budżetowy. 

 



§ 12

Jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania z zakresu administracji 

rządowej na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej otrzymuje 

od tych organów dotacje celowe w kwocie wynikającej z porozumienia. 

 

§ 13

Jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa 

dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Podziału dotacji celowych 

dokonuje wojewoda, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

 

§ 14

Na realizację zadań wykonywanych przez straże i inspekcje, Powiat otrzymuje dotacje 

celowe z budżetu państwa w wysokości zapewniającej ich realizację przez tej jednostki. 

 

§ 15

Do 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym przekazywane są jednostkom 

samorządu terytorialnego środki z tytułu ostatecznego rozliczenia należnych im udziałów

w podatki dochodowym od osób fizycznych. 

 

§ 16

Po zakończeniu roku budżetowego jednostka samorządu terytorialnego dokonuje 

zwrotu dotacji celowych na rachunek bieżący właściwych dysponentów środków budżetu 

państwa do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym. 

 

§ 17

Określa się procedury związane z gromadzeniem i odprowadzaniem dochodów 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi ustawami na rachunek budżetu państwa wg następujących zasad: 

1. Dochody budżetowe wraz z odsetkami i kosztami upomnień związane z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu

terytorialnego ustawami w ciągu miesiąca z jednostek organizacyjnych wpływają

na subkonto rachunku podstawowego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu – „Dochody 

budżetowe”. 



2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powyższe dochody jednostki organizacyjne 

przekazują dwukrotnie w miesiącu, według stanu środków na: 

- 10 dzień miesiąca – w terminie do 13 danego miesiąca, 

- 20 dzień miesiąca – w terminie do 23 danego miesiąca. 

3. Zarząd Powiatu w Szydłowcu pobrane na subkonto rachunku podstawowego dochody 

budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami przekazuje z subkonta 

rachunku podstawowego (dochody budżetowe) na rachunek podstawowy (bieżący) 

Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, a następnie z rachunku podstawowego przekazuje 

na rachunek bieżący subkonto dochodów, dysponenta części budżetowej przekazującego 

dotację.

4. Dochody, o których mowa w punkcie 3 przekazywane są do dysponenta części 

budżetowej dwukrotnie w miesiącu, według stanu środków na: 

- 10 dzień miesiąca – w terminie do 15 danego miesiąca, 

- 20 dzień miesiąca – w terminie do 25 danego miesiąca. 

5. Zarząd Powiatu w Szydłowcu pomniejsza przekazane dochody, o których mowa 

w punkcie 3 do budżetu państwa o określone w odrębnych przepisach dochody 

przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań.

6. Pobrane do 31 grudnia, a nie przekazane, dochody, o których mowa w pkt 1 – 4 i nie 

przekazane w terminach są przekazywane przez: 

- jednostki organizacyjne na rachunek subkonto rachunku podstawowego Starostwa 

Powiatowego w Szydłowcu w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku 

budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy – do pierwszego dnia 

roboczego po tym terminie, 

- Zarząd Powiatu w Szydłowcu przekazuje pobrane dochody o których mowa w punkcie 

6 z subkonta rachunku podstawowego (dochodów budżetowych) na rachunek 

podstawowy (bieżący) Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, a następnie na rachunek 

bieżący subkonto dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację

w terminie do 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest 

dniem wolnym od pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym terminie. 

7. Dochody, o których mowa wyżej są przekazywane wraz z należnymi odsetkami z tytułu

nieterminowo regulowanych należności, stanowiących dochód budżetu państwa. 

 



§ 18

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 19

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikom Wydziałów, (Kierownikom jednostek) 

oraz Skarbnikowi Powiatu. 

 


