
1 2 3 4 5

3 000,00

750 3 000,00

75020 3 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00

3 915 000,00

756 3 915 000,00

75618 3 915 000,00

0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 500 000,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 

na podstawie odrębnych ustaw
15 000,00

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 400 000,00

536 600,00

700 392 000,00

70005 392 000,00

0750

Wplywy 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 

392 000,00

750 144 600,00

75020 144 600,00

0830 Wpływy z usług 144 600,00

2 087 155,00

700 237 155,00

70005 237 155,00

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 2 336,00

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 72 261,00

0750

Wplywy 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 

162 558,00

710 1 850 000,00

71012 1 850 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 1 850 000,00

198 096 127,00

756 40 359 455,00

75618 59 455,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 400,00

0880 Wpłaty z opłaty prolongacyjnej 9 055,00

75622 40 300 000,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 000 000,00

0020 Wływy z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00

758 75 075 900,00

75801 28 997 250,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 28 997 250,00

75803 40 185 249,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw

                                                                                                        Załącznik Nr 1                                                                                                                                                                                                                     

do Zarządzenia  nr 8/2021                                                                                                                                                        

Starosty Kieleckiego z dnia 13 stycznia 2021 r.

 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH                                                                                               

NA 2021 ROK
stan na dzień 13 stycznia 2021r. 

Dział Rozdział § Treść Kwota

WYDZIAŁ ROLNICTWA LEŚNICTWA I ŚRODOWISKA

Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Działalnosć usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
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2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 185 249,00

75814 100 000,00

0920 Wplywy z pozostałych odsetek 100 000,00

75832 5 793 401,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 793 401,00

851 5 172 385,00

85156 5 172 385,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
5 172 385,00

852 7 391 761,00

85202 7 391 761,00

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

powiatu
7 391 761,00

855 146 697,00

85504 45 778,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
45 778,00

85510 100 919,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej 

kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego  stanowiących pomoc państwa w 

wychowaniu dzieci 

100 919,00

2 137 600,00

010 80 000,00

01005 80 000,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
80 000,00

700 1 677 600,00

70005 1 677 600,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
411 000,00

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1 266 600,00

710 380 000,00

71012 380 000,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
380 000,00

14 279 414,00

710 10 401 898,00

71012 10 401 898,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

44 977,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

10 356 921,00

801 1 403 469,00

80195 1 403 469,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 

paragrafie 205

115 430,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 

paragrafie 205

9 087,00

Rodzina

Różne rozliczenia finansowe

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Ochrona zdrowia

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wspieranie rodziny

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

 Koordynuje:       Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Działalnosć usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

 Koordynuje:       Wydział Strategii i Rozwoju

Działalność usługowa

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność
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2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

853 704,00

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

65 350,00

2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

359 898,00

851 2 474 047,00

85195 2 474 047,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

2 330 271,00

6257

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

143 776,00

605,00

600 605,00

60095 605,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
605,00

682 000,00

750 154 000,00

75045 124 000,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
66 000,00

2120
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat 

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
58 000,00

75095 30 000,00

2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
30 000,00

755 528 000,00

75515 528 000,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawmi realizowane przez powiat
528 000,00

994 856,00

020 286 856,00

02001 286 856,00

2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostkek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
286 856,00

900 708 000,00

90019 708 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 700 000,00

2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostkek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
8 000,00

476 391,00

801 476 391,00

80195 476 391,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 222 719,00

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 13 737,00

Wymiar sprawiedliwości

Ochrona zdrowia

Pozostała działalność

 Koordynuje:       Wydział Komunikacji i Transportu

Transport i łączność

Pozostała działalność

Koordynuje:          Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego

Administracja publiczna

Kwalifikacja wojskowa

Pozostała działalność

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynuje:          Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i  Środowiska

Leśnictwo

Gospodarka leśna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Koordynuje:          Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Oświata i wychowanie

Pozostała działalność
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2701

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł

239 935,00

860 900,00

853 860 900,00

85321 860 900,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawmi realizowane przez powiat
860 000,00

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
900,00

2 852 555,00

852 721 406,00

85295 721 406,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 

paragrafie 205

319 202,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 

paragrafie 205

28 165,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

343 713,00

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

30 326,00

853 33 750,00

85311 33 750,00

2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
33 750,00

855 2 097 399,00

85508 1 531 919,00

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej 

kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego  stanowiących pomoc państwa w 

wychowaniu dzieci 

710 912,00

2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
380 000,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 

metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

441 007,00

85510 565 480,00

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków 

metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących

565 480,00

854 000,00

710 854 000,00

71015 854 000,00

2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
854 000,00

45 223 916,00

600 45 223 916,00

60014 45 223 916,00

2170
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 

jednostek sektora finansów publicznych
407 500,00

2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
203 750,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych

14 748 134,00

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Koordynuje:          Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Koordynuje:          Powiatowy Zarząd Dróg

Koordynuje:          PCPR

Pomoc społeczna

Pozostała działalność

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rodzina

Rodziny zastępcze

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Koordynuje:         PINB

Działalnosć usługowa

Nadzór budowlany

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe
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6350

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 

publicznych

29 864 532,00

1 587 692,00

801 360 492,00

80195 360 492,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 

paragrafie 205

98 841,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 

paragrafie 205

5 771,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

241 764,00

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

14 116,00

852 507 603,00

85295 507 603,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w 

paragrafie 205

722,00

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

453 963,00

2709
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 

52 918,00

853 719 597,00

85395 719 597,00

2057

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

606 476,00

2059

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 

budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

113 121,00

204 637 882,00

Pozostała działalność

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność
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