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

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:30-03-06
Ogółem

Stan na
dzień:29-03-06

Zmiana

Ogółem Ogółem

0970 Wpływy z
różnych
dochodów

2 525,0095 000,00 97 525,00

3 176 024,0075020 Starostwa
powiatowe

2 525,003 178 549,00

750 2 525,00Administracja
publiczna

3 391 289,00 3 393 814,00

0960 Otrzymane
spadki, zapisy i
darowizny w
postaci
pieniężnej

15 000,000,00 15 000,00

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

8 000,0030 000,00 38 000,00

2 483 424,0075411 Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży Pożarnej

23 000,002 506 424,00

754 23 000,00Bezpieczeńst
wo publiczne i
ochrona
przeciwpożaro
wa

2 483 824,00 2 506 824,00

0010 Podatek
dochodowy od
osób fizycznych

49 155,004 526 908,00 4 576 063,00

4 751 332,0075622 Udziały
powiatów w
podatkach
stanowiących
dochód budżetu
państwa

49 155,004 800 487,00

756 49 155,00Dochody od
osób
prawnych, od
osób
fizycznych i od
innych
jednostek
nieposiadający
ch
osobowości
prawnej oraz
wydatki
związane z ich
poborem

4 751 332,00 4 800 487,00

Strona: 1

15 569 243,0075801 Część
oświatowa

-195 176,0015 374 067,00

758 -195 230,00Różne
rozliczenia

20 159 664,00 19 964 434,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:30-03-06
Ogółem

Stan na
dzień:29-03-06

Zmiana

Ogółem Ogółem

2920 Subwencje
ogólne z budżetu
państwa

-195 176,0015 569 243,00 15 374 067,00

15 569 243,0075801

subwencji
ogólnej dla
jednostek
samorządu
terytorialnego

-195 176,0015 374 067,00

2920 Subwencje
ogólne z budżetu
państwa

-54,001 691 372,00 1 691 318,00

1 691 372,0075832 Część
równoważąca
subwencji
ogólnej dla
powiatów

-54,001 691 318,00

0970 Wpływy z
różnych
dochodów

-240,0089 790,00 89 550,00

239 610,0080130 Szkoły
zawodowe

-240,00239 370,00

801 -240,00Oświata i
wychowanie

538 532,00 538 292,00

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

139 786,00618 418,70 758 204,70

918 118,7085333 Powiatowe
urzędu pracy

139 786,001 057 904,70

853 139 786,00Pozostałe
zadania w
zakresie
polityki
społecznej

998 418,70 1 138 204,70

Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem 18 996,0037 974 836,70 37 993 832,70


	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
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

