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

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:07-09-05

Ogółem

Stan na dzień:06-09-05 Zmiana

Ogółem Ogółem

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

100 000,000,00 100 000,00
71 600,0060014 Drogi publiczne powiatowe 100 000,00171 600,00

600 100 000,00Transport i łączność 71 600,00 171 600,00

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

4 400,000,00 4 400,00
218 635,0075011 Urzędy wojewódzkie 4 400,00223 035,00

750 4 400,00Administracja publiczna 2 366 630,00 2 371 030,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci
pieniężnej

-5 000,0030 000,00 25 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej  oraz
inne zadania zlecone
ustawami  realizowane
przez powiat

89 930,002 308 576,00 2 398 506,00

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

5 000,0060 000,00 65 000,00

2 598 576,0075411 Komendy powiatowe
Państwowej Straży
Pożarnej

89 930,002 688 506,00

754 89 930,00Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

2 598 976,00 2 688 906,00

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

-3 600,0033 120,00 29 520,00

2390 Wpływy do budżetu ze
środków specjalnych

7 279,310,00 7 279,31

8510 Wpływy z różnych rozliczeń -4 276,604 276,60 0,00

262 376,6080130 Szkoły zawodowe -597,29261 779,31
801 -597,29Oświata i wychowanie 481 310,60 480 713,31

Strona: 1

108 500,0085324 Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób

114 000,00222 500,00

853 114 000,00Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej

169 400,00 283 400,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:07-09-05

Ogółem

Stan na dzień:06-09-05 Zmiana

Ogółem Ogółem

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

2 500,0018 500,00 21 000,00

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

111 500,0090 000,00 201 500,00

108 500,0085324

Niepełnosprawnych

114 000,00222 500,00

0970 Wpływy z różnych
dochodów

253,746 500,00 6 753,74

6 500,0085406 Poradnie
psychologiczno-pedagogicz
ne, w tym poradnie
specjalistyczne

253,746 753,74

854 253,74Edukacyjna opieka
wychowawcza

1 023 390,00 1 023 643,74

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

Razem 307 986,4536 026 023,50 36 334 009,95


	600 - Transport i łączność
	750 - Administracja publiczna
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	801 - Oświata i wychowanie
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

