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DOCHODY STYCZEŃ/2021 

 
   

PROJEKT   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 28 stycznia 2021r. 

     
Dział 600 - Transport i łączność 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     876 647,00 

Pozostałe dochody bieżące     876 647,00 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących  

2710   876 647,00 

DOCHODY MAJĄTKOWE   3 289 059,00 1 050 411,00 

Pozostałe dochody majątkowe   3 289 059,00 1 050 411,00 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  

6300   1 050 411,00 

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

6350 3 289 059,00   

OGÓŁEM   3 289 059,00 1 927 058,00 
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DOCHODY STYCZEŃ/2021 

 
   

PROJEKT   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 28 stycznia 2021r. 

     
Dział 600 - Transport i łączność 
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     876 647,00 

Pozostałe dochody bieżące     876 647,00 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących  

2710   876 647,00 

DOCHODY MAJĄTKOWE   3 289 059,00 1 050 411,00 

Pozostałe dochody majątkowe   3 289 059,00 1 050 411,00 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  

6300   1 050 411,00 

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

6350 3 289 059,00   

OGÓŁEM   3 289 059,00 1 927 058,00 
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DOCHODY STYCZEŃ/2021 

 
   

PROJEKT   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 28 stycznia 2021r. 

     
Dział 710 - Działalność usługowa 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     49 225,94 

Dotacje celowe     49 225,94 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     49 225,94 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich     49 225,94 
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 ( płatności )  

2057   49 225,94 

DOCHODY MAJĄTKOWE     85 000,41 

Dotacje celowe     85 000,41 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     85 000,41 

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i 

projektów finansow. ze środków funduszy 

strukturalnych 
    85 000,41 

Płatności w ramach budżetu środków europejskich     85 000,41 
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 ( płatności )  

6257   85 000,41 
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Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

OGÓŁEM     134 226,35 
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DOCHODY STYCZEŃ/2021 

 
   

PROJEKT   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 28 stycznia 2021r. 

     
Dział 710 - Działalność usługowa 
Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     49 225,94 

Dotacje celowe     49 225,94 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     49 225,94 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich     49 225,94 
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 ( płatności )  
e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, 
Kieleckiego i Pińczowskiego (Starostwo Powiatowe) (1a080) 

2057   49 225,94 

DOCHODY MAJĄTKOWE     85 000,41 

Dotacje celowe     85 000,41 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     85 000,41 

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i 

projektów finansow. ze środków funduszy 

strukturalnych 
    85 000,41 

Płatności w ramach budżetu środków europejskich     85 000,41 
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 ( płatności )  
e-Geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, 
Kieleckiego i Pińczowskiego (Starostwo Powiatowe) (1a080) 

6257   85 000,41 
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Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

OGÓŁEM     134 226,35 
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DOCHODY STYCZEŃ/2021 

 
   

PROJEKT   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 28 stycznia 2021r. 

     
Dział 750 - Administracja publiczna 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     39,00 

Pozostałe dochody bieżące     39,00 
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 
rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  0630   39,00 

OGÓŁEM     39,00 
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DOCHODY STYCZEŃ/2021 

 
   

PROJEKT   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 28 stycznia 2021r. 

     
Dział 750 - Administracja publiczna 
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     39,00 

Pozostałe dochody bieżące     39,00 
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 
rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  0630   39,00 

OGÓŁEM     39,00 
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DOCHODY STYCZEŃ/2021 

 
   

PROJEKT   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 28 stycznia 2021r. 

     
Dział 801 - Oświata i wychowanie 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   94 860,87 234 572,78 

Dotacje celowe   94 860,87 234 572,78 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   94 860,87 234 572,78 
Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 
i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie 
programów)  

2009 0,15   

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 (współfinansowanie programów)  

2059 0,47 18 766,99 

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i 

projektów finansow. ze środków funduszy 

strukturalnych 
  94 859,85 10 699,93 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   94 860,87 234 572,78 
Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 
i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( płatności )  

2007   10 699,93 
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Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 
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 ( płatności )  

2057 0,55 205 105,86 

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

2701 94 859,70   

Pozostałe dochody bieżące   94 859,70   

OGÓŁEM   94 860,87 234 572,78 
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DOCHODY STYCZEŃ/2021 

 
   

PROJEKT   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 28 stycznia 2021r. 

     
Dział 801 - Oświata i wychowanie 
Rozdział 80195 - Pozostała działalność  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   94 860,87 234 572,78 

Dotacje celowe   94 860,87 234 572,78 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   94 860,87 234 572,78 
Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 
i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie 
programów)  
Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (starostwo 
Powiatowe w Kielcach) (1a089) 

2009 0,09   

Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 
i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (współfinansowanie 
programów)  
Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kielcach (1a097) 

2009 0,06   

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 (współfinansowanie programów)  
Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kielcach (1a097) 

2059 0,44   

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 (współfinansowanie programów)  
Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w 
technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku (PZS Chmielnik) 
(1a112) 

2059 0,03   
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Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 
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 (współfinansowanie programów)  
Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (starostwo 
Powiatowe w Kielcach) (1a089) 

2059   18 766,99 

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i 

projektów finansow. ze środków funduszy 

strukturalnych 
  94 859,85 10 699,93 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   94 860,87 234 572,78 
Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 
i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( płatności )  
Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (starostwo 
Powiatowe w Kielcach) (1a089) 

2007   0,09 

Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 
i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( płatności )  
Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kielcach (1a097) 

2007   0,56 

Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 
i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( płatności )  
Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-
totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej (1a106) 

2007   10 699,28 

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 ( płatności )  
Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w 
technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku (PZS Chmielnik) 
(1a112) 

2057 0,29   

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 ( płatności )  
Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kielcach (1a097) 

2057 0,26   

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 ( płatności )  
Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego (starostwo 
Powiatowe w Kielcach) (1a089) 

2057   205 105,86 
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Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość (PZS Chmielnik) 
(1a104) 

2701 93 959,00   

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  
Uczniowie PZS w Chęcinach na drodze do sukcesu w karierze zawodowej (PZS 
Chęciny) (1a107) 

2701 900,70   

Pozostałe dochody bieżące   94 859,70   

OGÓŁEM   94 860,87 234 572,78 
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DOCHODY STYCZEŃ/2021 

 
   

PROJEKT   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 28 stycznia 2021r. 

     
Dział 851 - Ochrona zdrowia 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     0,32 

Dotacje celowe     0,32 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     0,32 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich     0,32 
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 ( płatności )  

2057   0,32 

DOCHODY MAJĄTKOWE     75 000,00 

Pozostałe dochody majątkowe     75 000,00 
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące 
dochodów majątkowych  6690   75 000,00 

OGÓŁEM     75 000,32 
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DOCHODY STYCZEŃ/2021 

 
   

PROJEKT   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 28 stycznia 2021r. 

     
Dział 851 - Ochrona zdrowia 
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY MAJĄTKOWE     75 000,00 

Pozostałe dochody majątkowe     75 000,00 
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące 
dochodów majątkowych  6690   75 000,00 

OGÓŁEM     75 000,00 
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DOCHODY STYCZEŃ/2021 

 
   

PROJEKT   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 28 stycznia 2021r. 

     
Dział 851 - Ochrona zdrowia 
Rozdział 85195 - Pozostała działalność  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     0,32 

Dotacje celowe     0,32 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     0,32 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich     0,32 
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 ( płatności )  
Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 - działania zmierzające 
do przeciwdziałania i zwalcznia epidemii(Starostwo Powiatowe w Kielcach) 
(1a099) 

2057   0,32 

OGÓŁEM     0,32 
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DOCHODY STYCZEŃ/2021 

 
   

PROJEKT   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 28 stycznia 2021r. 

     
Dział 852 - Pomoc społeczna 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     102 633,12 

Dotacje celowe     102 633,12 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     102 633,12 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (współfinansowanie 
programów)  

2709   10 591,45 

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i 

projektów finansow. ze środków funduszy 

strukturalnych 
    102 633,12 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich     102 633,12 
Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 
i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( płatności )  

2007   1 185,94 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( płatności )  

2707   90 855,73 

Pozostałe dochody bieżące     101 447,18 

OGÓŁEM     102 633,12 
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DOCHODY STYCZEŃ/2021 

 
   

PROJEKT   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 28 stycznia 2021r. 

     
Dział 852 - Pomoc społeczna 
Rozdział 85295 - Pozostała działalność  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     102 633,12 

Dotacje celowe     102 633,12 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     102 633,12 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (współfinansowanie 
programów)  
Integracja szansą na zatrudnienie (PUP Kielce) (1a105) 

2709   10 591,45 

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i 

projektów finansow. ze środków funduszy 

strukturalnych 
    102 633,12 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich     102 633,12 
Dotacje celowe w ramach programów finansow.z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 
i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( płatności )  
Każdy może być aktywny zawodowo-kompleksowy program wsparcia dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów(PUP Kielce) (1a085) 

2007   1 185,94 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( płatności )  
Integracja szansą na zatrudnienie (PUP Kielce) (1a105) 

2707   90 855,73 

Pozostałe dochody bieżące     101 447,18 

OGÓŁEM     102 633,12 

 


