
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Zmiany w planie dochodów powiatu na 2007 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:28-12-0
7Kwota

Stan na
dzień:21-12-0

7
Zmiana

Kwota Kwota

0570 Grzywny,
mandaty i inne
kary pieniężne
od osób
fizycznych

3 528,300,00 3 528,30

0690 Wpływy z
różnych opłat

238,800,00 238,80

31 612,0002002 Nadzór nad
gospodarką
leśną

3 767,1035 379,10
020 3 767,10Leśnictwo 300 214,14 303 981,24

2910 Wpływy ze
zwrotów dotacji
wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem
lub pobranych w
nadmiernej
wysokości

30 000,000,00 30 000,00

3 787 147,0060014 Drogi publiczne
powiatowe

30 000,003 817 147,00

600 30 000,00Transport i
łączność

3 787 147,00 3 817 147,00

0470 Wpływy z opłat
za zarząd,
użytkowanie i
użytkowanie
wieczyste
nieruchomości

396,74557,00 953,74

29 947,0070005 Gospodarka
gruntami i
nieruchomościa
mi

396,7430 343,74

700 396,74Gospodarka
mieszkaniowa

29 947,00 30 343,74

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

1 898,001 898,00 3 796,00

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

57 400,0042 600,00 100 000,00

185 986,0075011 Urzędy
wojewódzkie

59 298,00245 284,00

0920 Pozostałe
odsetki

33 296,00122 184,00 155 480,00

0970 Wpływy z
różnych
dochodów

-24 100,0075 500,00 51 400,00

Strona: 1

1 824 472,5575020 Starostwa
powiatowe

7 298,001 831 770,55

750 66 596,00Administracja
publiczna

2 030 129,55 2 096 725,55
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2120 Dotacje celowe

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

-1 898,001 898,00 0,00

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

-590,00455 000,00 454 410,00

3 816 733,0075411 Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży Pożarnej

-590,003 816 143,00

754 -590,00Bezpieczeństwo
publiczne i
ochrona
przeciwpożarow
a

3 817 133,00 3 816 543,00

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

10 739,0018 000,00 28 739,00

18 000,0075618 Wpływy z innych
opłat
stanowiących
dochody
jednostek
samorządu
terytorialnego na
podstawie ustaw

10 739,0028 739,00

0010 Podatek
dochodowy od
osób fizycznych

87 891,165 799 716,00 5 887 607,16

0020 Podatek
dochodowy od
osób prawnych

46 520,00110 432,00 156 952,00

5 910 148,0075622 Udziały powiatów
w podatkach
stanowiących
dochód budżetu
państwa

134 411,166 044 559,16

756 145 150,16Dochody od
osób prawnych,
od osób
fizycznych i od
innych
jednostek
nieposiadającyc
h osobowości
prawnej oraz
wydatki
związane z ich
poborem

5 928 148,00 6 073 298,16

Strona: 2

16 864 140,0075801 Część oświatowa
subwencji
ogólnej dla
jednostek

36 890,0016 901 030,00

758 36 890,00Różne
rozliczenia

23 851 074,00 23 887 964,00
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2920 Subwencje
ogólne z budżetu
państwa

36 890,0016 864 140,00 16 901 030,00

16 864 140,0075801

samorządu
terytorialnego

36 890,0016 901 030,00

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

3 199,5211 457,00 14 656,52

0970 Wpływy z
różnych
dochodów

-1 962,9831 538,00 29 575,02

42 995,0080111 Gimnazja
specjalne

1 236,5444 231,54

0690 Wpływy z
różnych opłat

100,00650,00 750,00

0830 Wpływy z usług -450,003 480,00 3 030,00
0970 Wpływy z

różnych
dochodów

350,0096 884,53 97 234,53

210 084,0280130 Szkoły
zawodowe

0,00210 084,02

0970 Wpływy z
różnych
dochodów

240,000,00 240,00

36 800,0080195 Pozostała
działalność

240,0037 040,00

801 1 476,54Oświata i
wychowanie

879 953,62 881 430,16

0908 Odsetki od
dotacji
wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem
lub pobranych w
nadmiernej
wysokości

411,67277,92 689,59

0909 Odsetki od
dotacji
wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem
lub pobranych w
nadmiernej
wysokości

137,2392,68 229,91

2918 Wpływy ze
zwrotów dotacji
wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem
lub pobranych w
nadmiernej
wysokości

2 528,492 250,00 4 778,49

Strona: 3

67 046,7080309 Pomoc
materialna dla
studentów i
doktorantów

3 920,2270 966,92

803 3 920,22Szkolnictwo
wyższe

67 046,70 70 966,92
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2919 Wpływy ze

zwrotów dotacji
wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem
lub pobranych w
nadmiernej
wysokości

842,83750,00 1 592,83

0960 Otrzymane
spadki, zapisy i
darowizny w
postaci
pieniężnej

30 779,660,00 30 779,66

6290 Środki na
dofinansowanie
własnych
inwestycji gmin
(związków gmin),
powiatów
(związków
powiatów),
samorządów
województw,
pozyskane z
innych źródeł

-30 779,6630 779,66 0,00

290 779,6685111 Szpitale ogólne 0,00290 779,66

851 0,00Ochrona
zdrowia

1 487 246,66 1 487 246,66

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

3 357,76507 439,25 510 797,01

715 939,2585201 Placówki
opiekuńczo-wych
owawcze

3 357,76719 297,01

852 3 357,76Pomoc
społeczna

1 666 094,49 1 669 452,25

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

3 000,0018 000,00 21 000,00

18 000,0085324 Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawny
ch

3 000,0021 000,00

853 3 000,00Pozostałe
zadania w
zakresie polityki
społecznej

824 712,23 827 712,23

0680 Wpływy od
rodziców z tytułu
odpłatności za
utrzymanie dzieci
(wychowanków)
w placówkach
opiekuńczo-wych
owawczych

-1 236,5439 929,00 38 692,46

39 929,0085403 Specjalne
ośrodki
szkolno-wychow
awcze

-1 236,5438 692,46

854 -1 236,54Edukacyjna
opieka
wychowawcza

782 208,18 780 971,64

Strona: 4
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0830 Wpływy z usług 8 000,0065 000,00 73 000,00
278 500,0092601 Obiekty sportowe 8 000,00286 500,00

926 8 000,00Kultura fizyczna
i sport

278 500,00 286 500,00

Strona: 5 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Razem 300 727,9846 050 267,57 46 350 995,55


	020 - Leśnictwo
	600 - Transport i łączność
	700 - Gospodarka mieszkaniowa
	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
	803 - Szkolnictwo wyższe
	851 - Ochrona zdrowia
	852 - Pomoc społeczna
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
	926 - Kultura fizyczna i sport

