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

Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:27-10-05

Ogółem

Stan na dzień:18-10-05 Zmiana

Ogółem Ogółem

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

5 113,03249 431,00 254 544,03
252 931,0002001 Gospodarka leśna 5 113,03258 044,03

020 5 113,03Leśnictwo 253 131,00 258 244,03

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

-2 200,0016 300,00 14 100,00

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

500 000,00100 000,00 600 000,00

171 600,0060014 Drogi publiczne powiatowe 497 800,00669 400,00
600 497 800,00Transport i łączność 171 600,00 669 400,00

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

7 000,00152 000,00 159 000,00

6410 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone
ustawami realizowane
przez powiat

-7 000,007 000,00 0,00

159 000,0071015 Nadzór budowlany 0,00159 000,00
710 0,00Działalność usługowa 250 000,00 250 000,00

0420 Wpływy z opłaty
komunikacyjnej

134 618,001 893 777,00 2 028 395,00
2 130 795,0075020 Starostwa powiatowe 134 618,002 265 413,00

750 134 618,00Administracja publiczna 2 371 030,00 2 505 648,00

Strona: 1

2 688 506,0075411 Komendy powiatowe
Państwowej Straży
Pożarnej

330 000,003 018 506,00

754 330 000,00Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

2 688 906,00 3 018 906,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:27-10-05

Ogółem

Stan na dzień:18-10-05 Zmiana

Ogółem Ogółem
2440 Dotacje otrzymane z

funduszy celowych  na
realizację zadań bieżących
jednostek sektora finansów
publicznych

200 000,000,00 200 000,00

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

130 000,000,00 130 000,00

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

56 600,0078 200,00 134 800,00

2707 Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin),
powiatów (związków
powiatów), samorządów
województw, pozyskane z
innych źródeł

1 600,000,00 1 600,00

80 600,0080120 Licea ogólnokształcące 58 200,00138 800,00

0830 Wpływy z usług 5 500,0012 500,00 18 000,00
261 779,3180130 Szkoły zawodowe 5 500,00267 279,31

801 63 700,00Oświata i wychowanie 480 713,31 544 413,31

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

386 560,0085201 Placówki
opiekuńczo-wychowawcze

170 000,00556 560,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z
gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego

3 804,006 484,00 10 288,00
32 424,9085204 Rodziny zastępcze 3 804,0036 228,90

2130 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań
własnych powiatu

20 000,000,00 20 000,00

0,0085220 Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej

20 000,0020 000,00

852 193 804,00Pomoc społeczna 1 137 902,90 1 331 706,90

Strona: 2

853 208 478,00Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej

293 400,00 501 878,00



Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:27-10-05

Ogółem

Stan na dzień:18-10-05 Zmiana

Ogółem Ogółem

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

208 478,000,00 208 478,00
0,0085333 Powiatowe urzędu pracy 208 478,00208 478,00

0970 Wpływy z różnych
dochodów

2 021,376 753,74 8 775,11

6 753,7485406 Poradnie
psychologiczno-pedagogicz
ne, w tym poradnie
specjalistyczne

2 021,378 775,11

854 2 021,37Edukacyjna opieka
wychowawcza

1 023 643,74 1 025 665,11

2310 Dotacje celowe otrzymane z
gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego

-7 132,00187 018,00 179 886,00

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

7 132,000,00 7 132,00

232 018,0092601 Obiekty sportowe 0,00232 018,00
926 0,00Kultura fizyczna i sport 232 018,00 232 018,00

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

Razem 1 435 534,4036 344 009,95 37 779 544,35
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