
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu MławskiegoZmiany w planie dochodów powiatu na 2005 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:30-12-05

Ogółem

Stan na dzień:29-12-05 Zmiana

Ogółem Ogółem

0570 Grzywny, mandaty i inne
kary pieniężne od osób
fizycznych

1 055,00200,00 1 255,00

200,0002002 Nadzór nad gospodarką
leśną

1 055,001 255,00
020 1 055,00Leśnictwo 258 244,03 259 299,03

0970 Wpływy z różnych
dochodów

910,000,00 910,00

36 571,0070005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami

910,0037 481,00

700 910,00Gospodarka
mieszkaniowa

36 571,00 37 481,00

2360 Dochody jednostek
samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań
z zakresu administracji
rządowej  oraz innych
zadań zleconych ustawami

-32 444,0079 655,00 47 211,00
223 035,0075011 Urzędy wojewódzkie -32 444,00190 591,00

0420 Wpływy z opłaty
komunikacyjnej

2 000,002 050 066,79 2 052 066,79

0570 Grzywny, mandaty i inne
kary pieniężne od osób
fizycznych

1 200,000,00 1 200,00

0870 Wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych

10 697,0010 018,00 20 715,00

0920 Pozostałe odsetki 39 999,2099 000,00 138 999,20

2 287 084,7975020 Starostwa powiatowe 53 896,202 340 980,99

750 21 452,20Administracja publiczna 2 523 789,79 2 545 241,99

0960 Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci
pieniężnej

-25 000,0025 000,00 0,00

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

10 000,00200 000,00 210 000,00

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

152 000,0065 000,00 217 000,00

6630 Dotacje celowe otrzymane z
samorządu województwa
na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego

-130 000,00130 000,00 0,00

3 090 529,0075411 Komendy powiatowe
Państwowej Straży
Pożarnej

7 000,003 097 529,00

754 7 000,00Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

3 090 929,00 3 097 929,00

Strona: 1



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:30-12-05

Ogółem

Stan na dzień:29-12-05 Zmiana

Ogółem Ogółem

0010 Podatek dochodowy od
osób fizycznych

17 359,004 142 984,00 4 160 343,00

0020 Podatek dochodowy od
osób prawnych

-98 367,00185 931,00 87 564,00

4 328 915,0075622 Udziały powiatów w
podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

-81 008,004 247 907,00

756 -81 008,00Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej
oraz wydatki związane z
ich poborem

4 328 915,00 4 247 907,00

2920 Subwencje ogólne z
budżetu państwa

131 027,0015 481 913,00 15 612 940,00

15 481 913,0075801 Część oświatowa
subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu
terytorialnego

131 027,0015 612 940,00

2920 Subwencje ogólne z
budżetu państwa

14 589,002 616 542,00 2 631 131,00

2 616 542,0075803 Część wyrównawcza
subwencji  ogólnej dla
powiatów

14 589,002 631 131,00

2920 Subwencje ogólne z
budżetu państwa

2 281,002 094 040,00 2 096 321,00

2 094 040,0075832 Część równoważąca
subwencji ogólnej dla
powiatów

2 281,002 096 321,00

758 147 897,00Różne rozliczenia 21 487 861,00 21 635 758,00

0830 Wpływy z usług 1 200,0018 480,00 19 680,00
0970 Wpływy z różnych

dochodów
8 962,6991 300,00 100 262,69

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

-4 080,0029 520,00 25 440,00

274 259,3180130 Szkoły zawodowe 6 082,69280 342,00
801 6 082,69Oświata i wychowanie 552 687,98 558 770,67

2120 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na 
zadania bieżące
realizowane przez powiat
na podstawie porozumień z
organami administracji
rządowej

-170 000,00170 000,00 0,00

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

-60 075,06380 760,00 320 684,94

556 560,0085201 Placówki
opiekuńczo-wychowawcze

-230 075,06326 484,94

Strona: 2

300 000,0085202 Domy pomocy społecznej 4 800,30304 800,30

852 -53 852,84Pomoc społeczna 1 331 706,90 1 277 854,06



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:30-12-05

Ogółem

Stan na dzień:29-12-05 Zmiana

Ogółem Ogółem
0970 Wpływy z różnych

dochodów
4 800,300,00 4 800,30

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

1 421,9219 649,90 21 071,82
36 228,9085204 Rodziny zastępcze 1 421,9237 650,82

2120 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na 
zadania bieżące
realizowane przez powiat
na podstawie porozumień z
organami administracji
rządowej

170 000,000,00 170 000,00
0,0085295 Pozostała działalność 170 000,00170 000,00

6260 Dotacje otrzymane z
funduszy celowych na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów
publicznych

-18 729,60201 500,00 182 770,40

222 500,0085324 Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

-18 729,60203 770,40

0970 Wpływy z różnych
dochodów

10 737,18952,85 11 690,03
209 430,8585333 Powiatowe urzędu pracy 10 737,18220 168,03

853 -7 992,42Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej

502 830,85 494 838,43

0830 Wpływy z usług 12 849,3845 000,00 57 849,38
2310 Dotacje celowe otrzymane z

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

7 132,00179 886,00 187 018,00

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

-7 132,007 132,00 0,00

232 018,0092601 Obiekty sportowe 12 849,38244 867,38
926 12 849,38Kultura fizyczna i sport 232 018,00 244 867,38

Strona: 3 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem 54 393,0139 109 391,66 39 163 784,67


	020 - Leśnictwo
	700 - Gospodarka mieszkaniowa
	750 - Administracja publiczna
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
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	926 - Kultura fizyczna i sport

