
 

UZASADNIENIE 

 
do projektu uchwały Nr..............Rady Powiatu w Kielcach 

z dnia 27 stycznia 2022r.              
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 rok. 

 
W projektowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kieleckiego: 

I. zmiany w planie dochodów budżetu na 2022r. dotyczą: 

 
 działu 600 Transport i łączność, rozdziału: 

 60014 Drogi publiczne powiatowe, gdzie: dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 

17.580.878,00zł /dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

i zakupów inwestycyjnych zwiększenie o kwotę 9.505.878,00zł oraz środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększenie o kwotę 

8.075.000,00zł/, 

 60019 Płatne parkowanie, gdzie dochody bieżące zwiększa się o kwotę 132.000,00zł 

/wpływy z usług/, 

 działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami, gdzie dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 132.000,00zł /wpływy 

z usług/, 

 

 działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji 

i kartografii, gdzie dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem przeznaczonych na zadanie 

wieloletnie pn.: „e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, 

jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” zwiększa się o kwotę 1.329.590,19zł (w tym 

dochody bieżące o kwotę 37.465,44zł, dochody majątkowe o kwotę 1.292.124,75zł), 

 

 działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, gdzie 

dochody bieżące zwiększa się o kwotę 61,00zł /z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa 

procesowego/, 

 

 działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność, gdzie zwiększa 

się dochody bieżące o kwotę 323.760,47zł, na zadania współfinansowane ze środków 

unijnych: „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” realizowane przez Starostwo 

Powiatowe w Kielcach zmniejsza się o kwotę 10.427,03zł, „Rozwijanie umiejętności 

zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w technikum Powiatowym Zespole 

Szkół w Chmielniku” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zwiększa się 

o kwotę 48.209,28zł oraz dodaje się nowe zadanie realizowane przez Powiatowy Zespół 

Szkół w Chęcinach pn.: „2021-1-PL01-KA121-VET-000011790” kwota 285.978,22zł,  

 

 działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność, gdzie zwiększa się 

dochody bieżące o kwotę 203.536,36zł - zadanie współfinansowane ze środków unijnych 

realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach pn.: „Integracja szansą na 

zatrudnienie”, 

 



 

 działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała 

działalność, gdzie dochody bieżące zwiększa/zmniejsza się o tę samą kwotę 0,01zł, - 

zadanie współfinansowane ze środków unijnych pn. „Młodzi z POWEREM – Szansa na 

pracę” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. 

 

 

II. zmiany w planie wydatków budżetu na 2022r. dotyczą: 

 
 działu 600 Transport i łączność, rozdziałów: 

 60014 Drogi publiczne powiatowe, gdzie wydatki zwiększa się ogółem o kwotę 

65.674.076,14zł, w tym: 

 wydatki bieżące zwiększa się ogółem o kwotę 1.166.256,00zł, (z tego kwota 

486.850,00zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły i nie 

zostały wykorzystane w 2021 roku, kwota 679.406,00zł ze środków własnych powiatu), 

 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 64.507.820,14zł, (środki własne, środki 

z: gminy, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, Polski Ład). 

 
W załączniku o wieloletnich przedsięwzięciach: 

Lp. 

nazwa przedsięwzięcia kwota zmiany 

w tym źródłach finansowania 

dochody wła-
sne jst 

środki z Fun-
duszu Dróg 
Samorządo-

wych 

środki z Rządo-
wego Funduszu 
Rozwoju Dróg 

środki z Rzą-
dowego Fun-
duszu Inwe-
stycji Lokal-

nych 

środki Pol-
ski Ład 

środki z 
gminy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

zadania bieżące 

1 
Projekt organizacji ruchu 
na drogach powiatowych  

246 606,00 246 606,00           

2 

Remont drogi powiatowej 
nr 0338T Łagów - Sędek - 
Wola Wąkopna na odcinku 
Łagów - Sędek  

919 650,00 432 800,00   486 850,00       

  
razem zmiany w zada-

niach bieżących 
1 166 256,00 679 406,00 0,00 486 850,00 0,00 0,00 0,00 

  zadania majątkowe 

3 

Budowa chodników 
wzdłuż ul. Szkolnej w 
Pierzchnicy (w ciągu drogi 
pow. Nr 0353T)  

74 000,00 74 000,00           

4 
Przebudowa ul. Szkolnej 
w Chmielniku  

50 000,00 50 000,00           

5 

Opracowanie dokumenta-
cji projektowej na rozbu-
dowę drogi powiatowej nr 
0300T na odcinku Bart-
ków-Samsonów 

64 713,00 64 713,00           

6 

Opracowanie dokumenta-
cji projektowej na przebu-
dowę drogi powiatowej nr 
0707T na odcinku Jele-
niów-Piórków  

23 300,00 23 300,00           



 

7 

Opracowanie dokumenta-
cji projektowej na rozbu-
dowę drogi powiatowej Nr 
0318T w msc. Bęczków - 
Gościniec  

100 000,00 100 000,00           

8 

Opracowanie dokumenta-
cji projektowej na budowę 
chodnika w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0389T w msc. 
Drochów Górny 

5 000,00 5 000,00           

9 

Opracowanie dokumenta-
cji projektowej na rozbu-
dowę drogi powiatowej nr 
0369T na odcinku Łabę-
dziów - skrzyżowanie z 
drogą 0353T w msc. Ra-
domice  

5 000,00 5 000,00           

10 

Budowa budynku wielo-
funkcyjnego na potrzeby 
Powiatowego Zarządu 
Dróg w Kielcach Obwód 
Drogowy w Łagowie  

600 000,00       600 000,00     

11 

Rozbudowa drogi powiato-
wej nr 0322T Porąbki-Ka-
konin-Huta Podłysica-Huta 
Szklana od km 0+000 do 
km 5+018 w msc. Porąbki 
Kakonin i Bieliny oraz na 
odcinku od km. 10+540 do 
km 11+377 w msc. Huta 
Podłysica -Huta Szklana 

123 915,00           123 915,00 

12 

Rozbudowa drogi powiato-
wej DP 0382 T na odcinku 
od km 5+330 - km 7+900 
w miejscowościach Sie-
dlce - Łukowa gm. Chę-
ciny, powiat kielecki woj. 
Świętokrzyskie   

2 985 645,00 1 101 465,00 1 642 395,00       241 785,00 

13 

Rozbudowa drogi powiato-
wej DP 0383 T na odcinku 
od km 0+645 do km 2+881 
w miejscowości Ostrów 
powiat kielecki woj. Świę-
tokrzyskie  

743 566,97   363 341,97       380 225,00 

14 

Rozbudowa drogi powiato-
wej 0377 T na odcinku od 
km 7+860 do km 10+010 
Lipowica - Przymiarki - 
Starochęciny powiat kie-
lecki woj. Świętokrzyskie  

2 311 762,00 743 362,00 1 282 856,00       285 544,00 

15 

Rozbudowa drogi powiato-
wej nr 0318 T Leszczyny - 
Krajno Drugie - Porąbki - 
Bieliny Kapitulne od km 
5+600 do km 8+680 - etap 
I   

2 715 135,52 947 272,00 770 988,52       996 875,00 

16 

Rozbudowa drogi powiato-
wej nr 0396 T od km 
0+000 do skrzyżowania z 
DW 786 w msc. Łopuszno 

7 217 126,82 1 374 020,00 3 721 708,82       2 121 398,00 



 

17 

Rozbudowa drogi powiato-
wej DP 0284 T w m. Bry-
nica od skrzyżowania z 
DP 0286 T tj. od km lokal-
nego 0+000 do km 1+300, 
powiat kielecki, woj. Świę-
tokrzyskie  

1 276 421,00 128 306,00 591 352,00       556 763,00 

18 

Rozbudowa drogi powiato-
wej DP 0286 T odcinek 
przejście przez m. Szczu-
kowice od skrzyżowania z 
DW 786 tj. od km lokal-
nego 0+000 do km 2+640  

2 617 385,00 899 811,00 1 093 799,00       623 775,00 

19 

Rozbudowa drogi powiato-
wej nr 0346 T Sadków - 
Zbelutka - Szumsko - Li-
piny wraz z budową chod-
nika w miejscowości 
Szumsko od km 7+100 do 
km 7+530  

722 038,00 336 377,00         385 661,00 

20 

Rozbudowa drogi powiato-
wej nr 0487 T w msc. 
Ruda Strawczyńska, Kuź-
niaki, Hucisko, Oblęgór, 
Chełmce, Promnik - 
Gmina Strawczyn 

4 608 729,35 1 732 792,00 146 766,35       2 729 171,00 

21 

Przebudowa drogi powia-
towej nr 0314T na odcinku 
Mąchocice Kapitulne - Św. 
Katarzyna  

23 375,00 8,00         23 367,00 

22 

Rozbudowa drogi powiato-
wej nr 0484T polegająca 
na budowie mostu wraz z 
dojazdami 

915 887,50 45 000,00 870 887,50         

23 

Budowa chodnika i prze-
budowa drogi powiatowej 
nr 0299T w msc. Chrusty 

3 444 205,00 1 060 264,00   2 383 941,00       

24 

Przebudowa drogi powia-
towej nr 0286T wraz z bu-
dową chodnika w m. 
Przyjmo, Bobrza na od-
cinku od km: 0+000 do 
km: 2+640 o łącznej dłu-
gości 2640mb, Gmina 
Miedziana Góra  

3 857 004,53 958 759,00   2 898 245,53       

25 

Przebudowa drogi powia-
towej Nr 0469T wraz z bu-
dową chodnika przez wieś 
Malmurzyn, Piaski, Sta-
chura oraz przebudowa 
skrzyżowania z drogą po-
wiatową 0488T - etap II 

371 332,50 73 416,00   214 500,50     83 416,00 

26 

Przebudowa drogi powia-
towej nr 0384T wraz z bu-
dową chodnika w miejsco-
wości Nida od km: 4+054 
do km: 5+000  

1 160 000,00 380 000,00   585 000,00     195 000,00 

27 

Przebudowa drogi powia-
towej nr 0337T Makoszyn-
Widełki-Nowa Huta od km: 
0+000 do km: 2+175 

4 465 856,00 1 873 084,00   2 550 000,00     42 772,00 

28 

Przebudowa drogi powia-
towej nr 0492T w msc. 
Strawczyn ul. Spacerowa 
oraz ul. Kościelna w msc. 
Promnik  

1 407 817,00 329 900,00   1 077 917,00       



 

29 

Poprawa komunikacji i 
bezpieczeństwa na drodze 
powiatowej nr 0488T ul. 
Wolna w msc. Promnik, 
Gmina Strawczyn  

466 912,00 176 812,00   290 100,00       

30 

Rozbudowa skrzyżowania 
drogi powiatowej nr 0329T 
z drogą powiatową nr 
0332T obok Domu Ludo-
wego w Daleszycach  

-74 564,00           -74 564,00 

31 

Przebudowa drogi powia-
towej nr 0328T w msc. 
Mójcza i Suków wraz z bu-
dową chodnika oraz 
oświetlenia ulicznego  

1 854 466,00 508 603,00   1 345 863,00       

32 

Budowa chodnika dla pie-
szych wzdłuż drogi powia-
towej nr 0487T w msc. 
Oblęgorek - ul. Gimna-
zjalna 

10 000,00 10 000,00           

33 

Budowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0005T w miej-
scowości Piotrkowice  

160 000,00     160 000,00       

34 

Budowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0275T w miej-
scowości Gościniec przy 
Pomniku Lotników  

117 312,00 -15 000,00   117 312,00     15 000,00 

35 

Budowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0275T w miej-
scowości Polichno  

120 000,00 -53 775,00   120 000,00     53 775,00 

36 

Przebudowa przejścia dla 
pieszych na skrzyżowaniu 
drogi powiatowej nr 0278T 
z drogą gminną ul. Aza-
liowa w miejscowości 
Zgórsko  

160 000,00     160 000,00       

37 

Przebudowa przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0286T w miej-
scowości Porzecze  

156 000,00     156 000,00       

38 

Przebudowa przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0288T w miej-
scowości Kostomłoty 
Pierwsze 

-40 000,00 -40 000,00           

39 

Budowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0289T w miej-
scowości Tumlin Wykień  

200 000,00     200 000,00       

40 

Przebudowa przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0289T w miej-
scowości Tumlin  

160 000,00     160 000,00       

41 

Przebudowa przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0296T w miej-
scowości Zagnańsk (ul. 
Spacerowa)  

112 982,00     112 982,00       

42 

Budowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0312T w miej-
scowości Wola Kopcowa, 
ul. Świętokrzyska 

198 800,00     198 800,00       



 

43 

Przebudowa przejścia dla 
pieszych na drodze powia-
towej 0325T Bieliny Podu-
chowne - Makoszyn 

197 833,00 -25 000,00   197 833,00     25 000,00 

44 

Budowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0328T w miej-
scowości Mójcza 

143 920,00 16 000,00   127 920,00       

45 

Przebudowa i budowa 
przejść dla pieszych na 
skrzyżowaniu dróg powia-
towych nr 0332T i nr 
0330T w miejscowości 
Górno   

320 000,00     320 000,00       

46 

Budowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0346T w miej-
scowości Zbelutka  

120 000,00     120 000,00       

47 

Przebudowa przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0355T w miej-
scowości Suchowola  

116 362,00     116 362,00       

48 

Budowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0355T w miej-
scowości Borków 

127 920,00     127 920,00       

49 

Przebudowa przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0376T w miej-
scowości Brzeziny  

158 400,00 -20 000,00   158 400,00     20 000,00 

50 

Budowa przejść dla pie-
szych na skrzyżowaniu 
dróg powiatowych nr 
0450T i nr 0405T w miej-
scowości Kuźniaki  

600 000,00     600 000,00       

51 

Przebudowa przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0450T ulica 
Kolonia w miejscowości 
Mniów  

120 000,00     120 000,00       

52 

Budowa przejścia dla pie-
szych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0469T w miej-
scowości Grzymałków  

119 064,00     119 064,00       

53 

Przebudowa przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi po-
wiatowej nr 0484T w miej-
scowości Rykoszyn  

118 198,00     118 198,00       

54 

Budowa przejścia dla pie-
szych na drodze powiato-
wej (starodroże DW 764) 
w miejscowości Daleszyce 
I  

200 000,00     200 000,00       

55 

Budowa przejścia dla pie-
szych na drodze powiato-
wej (starodroże DW 764) 
w miejscowości Daleszyce 
II 

200 000,00     200 000,00       

56 

Przebudowa przejścia dla 
pieszych na skrzyżowaniu 
drogi powiatowej staro-
droże DW764 i drogi po-
wiatowej nr 0328T w miej-
scowości Suków  

120 000,00     120 000,00       

57 

Budowa chodnika i prze-
budowa drogi powiatowej 
nr 0306T w msc. Zacheł-
mie  

5 494 808,00     5 494 808,00       



 

58 

Przebudowa dróg powiato-
wych nr 0316T oraz 0318T 
w miejscowościach Ce-
dzyna, Leszczyny i Bęcz-
ków  

1 799 589,31 317 675,00 804 914,31       677 000,00 

59 

Przebudowa drogi powia-
towej nr 0365T w miejsco-
wości Komórki wraz z bu-
dową chodnika  

581 852,64 315 350,00 266 502,64         

60 
Przebudowa drogi powia-
towej nr 0022T na odcinku 
Lubania - Życiny  

8 478 750,00 403 750,00       8 075 000,00   

razem zmiany w zadaniach 
majątkowych 

64 507 820,14 13 900 264,00 11 555 512,11 20 871 166,03 600 000,00 8 075 000,00 9 505 878,00 

 

 60019 Płatne parkowanie, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 36.000,00zł 

/wydatki statutowe/, 

 

 działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji 

i kartografii, gdzie dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem przeznaczonych na zadanie 

wieloletnie pn.: „e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, 

jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” zmniejszenie się o kwotę 296.393,50zł (w tym 

wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 44.077,00zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 

340.470,50zł), 

 

 działu 750 Administracja publiczna, rozdziałów: 

 
 75020 Starostwa powiatowe, gdzie wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 35.939,00zł, 

(wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 61,00zł, wydatki 

statutowe zmniejsza się o kwotę 36.000,00zł), 

 75095 Pozostała działalność, gdzie wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 568.117,00zł, 

w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 740.807,00zł /wydatki statutowe/, wydatki 

majątkowe zwiększa się o kwotę 172.690,00zł dotyczy projektu pn.: „Termomodernizacja 

trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanej w Nowej Słupii, Chmielniku oraz 

Bodzentynie” realizowanym przez Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku /zwiększenie 

o kwotę 73.210,00zł/, Powiatową Psychologiczno Pedagogiczną Poradnię w Bodzentynie 

/zwiększenie o kwotę 59.822,00zł/ oraz Powiatowe Szkolne Schronisko w Chęcinach 

/zwiększenie o kwotę 39.658,00zł/, 

 

 działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność, gdzie wydatki 

ogółem zwiększa się o kwotę 2.979.275,24zł, w tym na zadania współfinansowane ze 

środków unijnych pn.: 

 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, gdzie wydatki 

bieżące zwiększa się o kwotę 10.209,62zł,  

 „Przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku 

aktywności zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” 

realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, gdzie wydatki bieżące zwiększa 

się o kwotę 205.708,60zł,  

 „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” realizowane przez: 



 

 Powiatową Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Piekoszowie 

zwiększa się o kwotę 66.686,22zł,  

 Powiatową Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie zwiększa 

się o kwotę 68.133,20zł,  

 Powiatową Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Chmielniku zwiększa 

się o kwotę 70.494,73zł,  

 Starostwo Powiatowe w Kielcach zwiększa się o kwotę 71.715,83zł,  

 
 „Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” realizowane przez Powiatowy 

Zespół Szkół w Chmielniku zwiększa się o kwotę 350.292,49zł,  

 „Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” realizowane przez 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zwiększa się o kwotę 117.641,12zł,  

 „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” realizowane przez 

Starostwo Powiatowe w Kielcach zwiększa się o kwotę 306.936,77zł, 

 „Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce 

w technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” realizowane przez 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zwiększa się o kwotę 176.693,56zł,  

 „2021-1-PL01-KA121-VET-000011790” realizowane przez Powiatowy Zespół Szkół 

w Chęcinach zwiększa się o kwotę 285.978,22zł. 

Rezygnuje się z zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowego wraz z Internatem przy 

PZS w Łopusznie” /zmniejszenie o kwotę 10.000,00zł/ wprowadza się nowe zadanie pn.: 

„Budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem 

zaplecza na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie” /kwota 100.000,00zł/ oraz 

„Budowa infrastruktury edukacyjnej w formie budynku Internatu na potrzeby Powiatowego 

Zespołu Szkół w Łopusznie” /kwota 1.158.784,88zł/ realizowane przez Starostwo 

Powiatowe w Kielcach, finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,  

 

 działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziałów: 

 85111 Szpitale ogólne, gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.015.651,01zł  

 realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 projekt pn.: „Informatyzacja placó-

wek medycznych Województwa Świętokrzyskiego”, z przeznaczeniem dla Szpitala Po-

wiatowego w Chmielniku zwiększa się o kwotę 3.586,82zł, z przeznaczeniem dla Świę-

tokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach zwiększa się o kwotę 

357.933,19zł,  

 realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 projekt pn.: „Modernizacja zespołu 

Porodowego ŚCMiN Sz.S w Kielcach” – zwiększenie o kwotę 700.831,00zł  

  „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku” zwiększenie 

o kwotę 2.304.350,00zł , niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych z 2021r., 

 „Rozbudowa i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki 

i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach” zwiększa się o kwotę 2.653.950,00zł, 

niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021r, 



 

 „Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Świętokrzyskim Centrum Matki 

i Noworodka w Kielcach” zwiększa się o kwotę 3.995.000,00zł , niewykorzystane środki 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2021r, 

 

 85121 Lecznictwo ambulatoryjne, gdzie wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 

92.500,00zł na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pn.: 

„Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego PCUM w Kielcach 

przeznaczonych na Pracownię Tomografii Komputerowej” , 

 

 85195 Pozostała działalność, gdzie wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 506.787,07zł, 

na zadanie współfinansowane ze środków unijnych realizowane przez Starostwo 

Powiatowe w Kielcach pn. „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 - 

działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii” wydatki bieżące 

zwiększa się o kwotę 265.859,36zł /ze środków dofinansowania niewykorzystanych w 2021 

roku/, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 240.927,71zł, 

 

 działu 852 Pomoc społeczna, rozdziałów: 

 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 

interwencji kryzysowej, gdzie wydatki bieżące zwiększa/zmniejsza się o tą samą kwotę 

40.000,00zł „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” 

zwiększa się o kwotę 40.000,00zł, „Zadania z zakresu pomocy społecznej” zmniejsza 

się o kwotę 40.000,00zł,  

 85295 Pozostała działalność, gdzie  wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 

195.729,82zł, z przeznaczeniem na: 

 dotację dla Miasta i Gminy Bodzentyn na „Pomoc rodzinie poszkodowanej 

w zdarzeniu losowym" zwiększa się o kwotę 5.000,00zł, 

 dotację dla Miasta i Gminy Nowa Słupia na „Pomoc rodzinie poszkodowanej 

w zdarzeniu losowym" zwiększa się o kwotę 5.000,00zł, 

 na zadanie współfinansowane ze środków unijnych realizowane przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Kielcach pn.: „Integracja szansą na zatrudnienie” wydatki zwiększa się 

o kwotę 185.729,82zł, 

 
 działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziałów: 

 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, gdzie  wydatki 

bieżące zwiększa się o kwotę 6.667,00zł /świadczenia na rzecz osób fizycznych/, 

 85395 Pozostała działalność, gdzie wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 

201.960,77zł, dotyczy zadań współfinansowanych ze środków unijnych realizowane 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach pn.: „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Cie-

bie” /wydatki zwiększa się o kwotę 85.350,53zł/, „Młodzi z POWEREM – Szansa na 

pracę” /wydatki zwiększa się o kwotę 116.610,24zł/, 

 działu 855 Rodzina, rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowaw-

czych ,gdzie wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.294.934,30zł, dotyczy zadania 

realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kielcach pn.: „Zakup działki, opracowanie 

dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki 

opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży” jako środki niewykorzystane z Rządo-

wego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.,  



 

 

 

W wyniku powyższych zmian: 

- plan dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 

19.437.826,02zł (w tym: plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 564.823,27zł, plan 

dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 18.873.002,75zł), 

 

- plan wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się ogółem o kwotę 

81.918.131,85zł (w tym: plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 2.870.294,31zł, plan 

wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 79.047.837,54zł), 

 

- plan przychodów budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022r. zwiększa się o kwotę 62.480.305,83zł 

(w tym  z tytułu: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się 

o kwotę 13.651.137,34zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach zwiększa się o kwotę 47.010.547,32zł, przychodów z wynikających z rozliczenia 

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub 

zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększa się o kwotę 1.818.621,17zł). 

 


