
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Zmiany w planie dochodów powiatu na 2006 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-12-06
Ogółem

Stan na
dzień:20-12-06

Zmiana

Ogółem Ogółem

2460 Środki
otrzymane od
pozostałych
jednostek
zaliczanych do
sektora
finansów
publicznych na
realizację zadań
bieżących
jednostek
zaliczanych do
sektora
finansów
publicznych

407,01262 917,37 263 324,38

262 917,3702001 Gospodarka
leśna

407,01263 324,38

0570 Grzywny,
mandaty i inne
kary pieniężne
od osób
fizycznych

2 083,130,00 2 083,13

0690 Wpływy z
różnych opłat

70,000,00 70,00

0,0002002 Nadzór nad
gospodarką
leśną

2 153,132 153,13

020 2 560,14Leśnictwo 262 917,37 265 477,51

0920 Pozostałe
odsetki

1 804,290,00 1 804,29

6300 Wpływy z tytułu
pomocy
finansowej
udzielanej
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego na
dofinansowanie
własnych zadań
inwestycyjnych i
zakupów
inwestycyjnych

-250 000,001 630 000,00 1 380 000,00

1 749 200,0060014 Drogi publiczne
powiatowe

-248 195,711 501 004,29

600 -248 195,71Transport i
łączność

1 749 200,00 1 501 004,29

0420 Wpływy z opłaty
komunikacyjnej

-272 565,182 015 915,00 1 743 349,82

0970 Wpływy z
różnych
dochodów

2 560,80127 525,00 130 085,80

2 308 549,0075020 Starostwa
powiatowe

-270 004,382 038 544,62

750 -270 004,38Administracja
publiczna

2 530 817,00 2 260 812,62

Strona: 1

754 30 735,75Bezpieczeńst
wo publiczne i
ochrona
przeciwpożaro

2 645 424,00 2 676 159,75



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-12-06
Ogółem

Stan na
dzień:20-12-06

Zmiana

Ogółem Ogółem

2440 Dotacje
otrzymane z
funduszy
celowych  na
realizację zadań
bieżących
jednostek
sektora
finansów
publicznych

30 735,750,00 30 735,75

2 645 024,0075411 Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży Pożarnej

30 735,752 675 759,75

754 30 735,75

wa

2 645 424,00 2 676 159,75

0490 Wpływy z
innych lokalnych
opłat
pobieranych
przez jednostki
samorządu
terytorialnego na
podstawie
odrębnych
ustaw

9 271,380,00 9 271,38

84 783,0075618 Wpływy z
innych opłat
stanowiących
dochody
jednostek
samorządu
terytorialnego na
podstawie
ustaw

9 271,3894 054,38

756 9 271,38Dochody od
osób
prawnych, od
osób
fizycznych i od
innych
jednostek
nieposiadający
ch
osobowości
prawnej oraz
wydatki
związane z ich
poborem

4 885 270,00 4 894 541,38

2920 Subwencje
ogólne z budżetu
państwa

129 306,0015 539 664,00 15 668 970,00

15 539 664,0075801 Część
oświatowa
subwencji
ogólnej dla
jednostek
samorządu
terytorialnego

129 306,0015 668 970,00

Strona: 2

0,0075802 Uzupełnienie
subwencji
ogólnej dla
jednostek
samorządu

31 711,0031 711,00

758 161 017,00Różne
rozliczenia

20 130 031,00 20 291 048,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-12-06
Ogółem

Stan na
dzień:20-12-06

Zmiana

Ogółem Ogółem

2760 Środki na
uzupełnienie
dochodów
powiatów

31 711,000,00 31 711,00

0,0075802

terytorialnego

31 711,0031 711,00

0830 Wpływy z usług 1 243,9232 711,00 33 954,92

32 711,0080102 Szkoły
podstawowe
specjalne

1 243,9233 954,92

0750 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

6 117,326 082,00 12 199,32

0970 Wpływy z
różnych
dochodów

-2 954,6024 020,00 21 065,40

30 102,0080111 Gimnazja
specjalne

3 162,7233 264,72

0970 Wpływy z
różnych
dochodów

1 051,0019 115,00 20 166,00

2707 Środki na
dofinansowanie
własnych zadań
bieżących gmin
(związków
gmin), powiatów
(związków
powiatów),
samorządów
województw,
pozyskane z
innych źródeł

-138,784 270,11 4 131,33

173 865,1180120 Licea
ogólnokształcąc
e

912,22174 777,33

Strona: 3

283 162,0380130 Szkoły
zawodowe

12 482,70295 644,73

801 17 801,56Oświata i
wychowanie

589 737,14 607 538,70



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-12-06
Ogółem

Stan na
dzień:20-12-06

Zmiana

Ogółem Ogółem
0750 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

-1 338,00119 540,00 118 202,00

0830 Wpływy z usług 1 481,001 700,00 3 181,00
0970 Wpływy z

różnych
dochodów

16 659,7092 629,03 109 288,73

2320 Dotacje celowe
otrzymane z 
powiatu na
zadania bieżące
realizowane na
podstawie
porozumień
(umów) między
jednostkami
samorządu
terytorialnego

-4 320,0048 480,00 44 160,00

2320 Dotacje celowe
otrzymane z 
powiatu na
zadania bieżące
realizowane na
podstawie
porozumień
(umów) między
jednostkami
samorządu
terytorialnego

-31 027,57472 899,00 441 871,43

495 499,0085201 Placówki
opiekuńczo-wyc
howawcze

-31 027,57464 471,43

2310 Dotacje celowe
otrzymane z 
gminy na
zadania bieżące
realizowane na
podstawie
porozumień
(umów) między
jednostkami
samorządu
terytorialnego

31,007 781,00 7 812,00

Strona: 4

66 102,1585204 Rodziny
zastępcze

-2 750,0063 352,15

852 -33 777,57Pomoc
społeczna

1 321 321,15 1 287 543,58



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-12-06
Ogółem

Stan na
dzień:20-12-06

Zmiana

Ogółem Ogółem
2320 Dotacje celowe

otrzymane z 
powiatu na
zadania bieżące
realizowane na
podstawie
porozumień
(umów) między
jednostkami
samorządu
terytorialnego

-2 781,0051 641,15 48 860,15

2440 Dotacje
otrzymane z
funduszy
celowych  na
realizację zadań
bieżących
jednostek
sektora
finansów
publicznych

2 378,0018 500,00 20 878,00

18 500,0085324 Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawn
ych

2 378,0020 878,00

0978 Wpływy z
różnych
dochodów

6 176,9233 000,00 39 176,92

2128 Dotacje celowe
otrzymane z
budżetu
państwa na 
zadania bieżące
realizowane
przez powiat na
podstawie
porozumień z
organami
administracji
rządowej

-258 787,85727 758,40 468 970,55

1 027 458,4085333 Powiatowe
urzędu pracy

-252 610,93774 847,47

853 -250 232,93Pozostałe
zadania w
zakresie
polityki
społecznej

1 118 758,40 868 525,47

Strona: 5

183 364,0085410 Internaty i bursy
szkolne

11 430,00194 794,00

854 11 430,00Edukacyjna
opieka
wychowawcza

1 323 491,60 1 334 921,60



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-12-06
Ogółem

Stan na
dzień:20-12-06

Zmiana

Ogółem Ogółem
0750 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

-6 570,0025 944,00 19 374,00

0830 Wpływy z usług 18 000,00157 420,00 175 420,00

0830 Wpływy z usług 21 202,0055 000,00 76 202,00
2310 Dotacje celowe

otrzymane z 
gminy na
zadania bieżące
realizowane na
podstawie
porozumień
(umów) między
jednostkami
samorządu
terytorialnego

3 725,00205 678,00 209 403,00

295 985,0092601 Obiekty
sportowe

24 927,00320 912,00

926 24 927,00Kultura
fizyczna i sport

295 985,00 320 912,00

Strona: 6 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem -544 467,7641 302 677,56 40 758 209,80


	020 - Leśnictwo
	600 - Transport i łączność
	750 - Administracja publiczna
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	758 - Różne rozliczenia
	801 - Oświata i wychowanie
	852 - Pomoc społeczna
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
	926 - Kultura fizyczna i sport

