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DOCHODY LIPIEC/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 287/250/2022  

Zarządu Powiatu w Kielcach   

z dnia 20  lipca 2022 

     
Dział 801 - Oświata i wychowanie 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   875,86   

Dotacje celowe   875,86   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   875,86   
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów) 
samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł (współfinansowanie 
programów)  

2709 50,89   

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i 

projektów finansow. ze środków funduszy 

strukturalnych 
  875,86   

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   875,86   
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów) 
samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł ( płatności )  

2707 824,97   

Pozostałe dochody bieżące   875,86   

OGÓŁEM   875,86   
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DOCHODY LIPIEC/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 287/250/2022  

Zarządu Powiatu w Kielcach   

z dnia 20  lipca 2022 

     
Dział 801 - Oświata i wychowanie 
Rozdział 80195 - Pozostała działalność  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   875,86   

Dotacje celowe   50,89   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   50,89   
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów) 
samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł (współfinansowanie 
programów)  

2709 50,89   

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   824,97   
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów) 
samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł ( płatności )  

2707 824,97   

OGÓŁEM   875,86   
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DOCHODY LIPIEC/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 287/250/2022  

Zarządu Powiatu w Kielcach   

z dnia 20  lipca 2022 

     
Dział 852 - Pomoc społeczna 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   577 190,00 576 974,00 

Dotacje celowe   577 190,00 576 974,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   577 190,00 576 974,00 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu  2130 216,00   

Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   51 927,66 

Dotacja celowa 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 51 927,66   

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i 

projektów finansow. ze środków funduszy 

strukturalnych 
    576 974,00 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   576 974,00 576 974,00 
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   525 046,34 

Dotacja celowa 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 525 046,34   

OGÓŁEM   577 190,00 576 974,00 
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DOCHODY LIPIEC/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 287/250/2022  

Zarządu Powiatu w Kielcach   

z dnia 20  lipca 2022 

     
Dział 852 - Pomoc społeczna 
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   216,00   

Dotacje celowe   216,00   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   216,00   
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu  2130 216,00   

OGÓŁEM   216,00   



str. 5 
 

  

  

 
DOCHODY LIPIEC/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 287/250/2022  

Zarządu Powiatu w Kielcach   

z dnia 20  lipca 2022 

     
Dział 852 - Pomoc społeczna 
Rozdział 85295 - Pozostała działalność  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   576 974,00 576 974,00 

Dotacje celowe   51 927,66 51 927,66 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   51 927,66 51 927,66 
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   51 927,66 

Dotacja celowa 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 51 927,66   

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   525 046,34 525 046,34 
Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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   525 046,34 

Dotacja celowa 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 525 046,34   

OGÓŁEM   576 974,00 576 974,00 

 


