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

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:30-08-06
Ogółem

Stan na
dzień:23-08-06

Zmiana

Ogółem Ogółem

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

6 763,37256 154,00 262 917,37

256 154,0002001 Gospodarka
leśna

6 763,37262 917,37
020 6 763,37Leśnictwo 256 154,00 262 917,37

0970 Wpływy z
różnych
dochodów

25 100,000,00 25 100,00

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

50 000,000,00 50 000,00

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

100 000,001 530 000,00 1 630 000,00

1 544 100,0060014 Drogi publiczne
powiatowe

175 100,001 719 200,00

600 175 100,00Transport i
łączność

1 544 100,00 1 719 200,00

Strona: 1

2 551 363,0075411 Komendy
powiatowe
Państwowej
Straży Pożarnej

3 250,002 554 613,00

754 3 250,00Bezpieczeńst
wo publiczne i
ochrona
przeciwpożaro
wa

2 551 763,00 2 555 013,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:30-08-06
Ogółem

Stan na
dzień:23-08-06

Zmiana

Ogółem Ogółem
6260 Dotacje

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

3 250,003 250,00 6 500,00

2 551 363,0075411 3 250,002 554 613,00

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

-84 783,0084 783,00 0,00

2400 Wpływy do
budżetu
nadwyżki
dochodów
własnych lub
środków
obrotowych

84 783,000,00 84 783,00

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

0,0084 783,00

756 0,00Dochody od
osób
prawnych, od
osób
fizycznych i od
innych
jednostek
nieposiadający
ch
osobowości
prawnej oraz
wydatki
związane z ich
poborem

4 885 270,00 4 885 270,00

Strona: 2

15 374 067,0075801 Część
oświatowa
subwencji
ogólnej dla
jednostek
samorządu
terytorialnego

123 097,0015 497 164,00

758 123 097,00Różne
rozliczenia

19 964 434,00 20 087 531,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na

dzień:30-08-06
Ogółem

Stan na
dzień:23-08-06

Zmiana

Ogółem Ogółem
2920 Subwencje

ogólne z budżetu
państwa

123 097,0015 374 067,00 15 497 164,00

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

24 934,1526 707,00 51 641,15

41 168,0085204 Rodziny
zastępcze

24 934,1566 102,15

852 24 934,15Pomoc
społeczna

970 387,00 995 321,15

0970 Wpływy z
różnych
dochodów

4 000,006 391,00 10 391,00

6 391,0085406 Poradnie
psychologiczno-
pedagogiczne,
w tym poradnie
specjalistyczne

4 000,0010 391,00

854 4 000,00Edukacyjna
opieka
wychowawcza

1 103 795,00 1 107 795,00

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

Razem 337 144,5239 339 730,51 39 676 875,03


	020 - Leśnictwo
	600 - Transport i łączność
	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
	852 - Pomoc społeczna
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

