
 1 

INFORMACJA                                                                                                                    

 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego                   
za I półrocze 2021 roku 

 
 

 Zgodnie z  art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 

z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedstawia  informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kieleckiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.  

 

 Rada Powiatu w Kielcach uchwałą Nr XXVI/122/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku 

uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kieleckiego, która pokazuje planowane 

dochody i wydatki budżetu, przychody i rozchody oraz wynik budżetu w latach 2021-2028. 

Perspektywa wieloletnia służy ocenie finansowej Powiatu oraz umożliwia analizę jego potencjału 

inwestycyjnego i zdolności kredytowej poprzez jej stały monitoring. Dokument ten w obrębie 

danego roku budżetowego pozostaje w korelacji z budżetem tradycyjnym rocznym, tym samym 

zawarte w niej informacje wymagały aktualizacji. 

W związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu Powiatu 

Kieleckiego dokonanymi w I półroczu 2021 roku, zmianami występującymi w wykazie 

przedsięwzięć, dokonano aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

 Zmian w Wieloletniej Prognozie Powiatu Kieleckiego w I półroczu 2021r. dokonano 

nw. uchwałami: 

 

 Uchwałą  Nr XXVII/1/2021 Rady Powiatu w Kielcach z 28 stycznia 2021 roku;  

 Uchwałą Nr 177/47/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z 17 lutego 2021r 

 Uchwałą  Nr XXVIII/9/2021 Rady Powiatu w Kielcach z 18 marca 2021 roku;  

 Uchwałą  Nr XXIX/30/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28  kwietnia 2021 roku; 

 Uchwałą  Nr XXX/42/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 26 maja 2021 roku; 

 Uchwałą  Nr XXXI/56/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 czerwca 2021 roku; 

 

 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kieleckiego             

za I półrocze 2021 roku, została zaprezentowana w  postaci zestawień tabelarycznych stanowiących 

załączniki (Nr 1 i Nr 2) do niniejszej informacji. 

 

Załącznik Nr 1 "Kształtowanie się planowanych dla roku budżetowego wielkości przyjętych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego" szczegółowo prezentuje wielkości 

dochodów i wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, wielkości 

przychodów i rozchodów budżetu, kwotę długu,  wskaźnik oraz finansowanie programów, projektów 

lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz  

informacje uzupełniające.  

 

1. Dochody budżetowe 

 

 Plan po zmianach dochodów budżetowych ogółem wynosił 234.452.584,31 zł, natomiast 

wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 103.720.700,78zł co stanowi  44,24 % w tym:   

 

 dochody bieżące: plan  - 166.411.770,07 zł,  wykonanie  -  95.944.197,25zł, co stanowi 57,65 % 

 dochody majątkowe:  plan – 68.040.814,24 zł, wykonanie  - 7.776.503,53zł, co stanowi 11,43% 

 

Źródła dochodów powiatu określa ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego ( t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 38 z późn. zm). Planowane wielkości dochodów 
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z tytułu subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określone zostały w oparciu 

o informacje przekazane przez dysponentów poszczególnych części budżetowych, w tym.: Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodę Świętokrzyskiego. Pozostałe dochody 

bieżące kształtowały się m.in. na podstawie umów oraz odrębnych przepisów prawnych. 

Stosunkowo niewielki procent wykonania dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków 

przeznaczonych na inwestycje wynika w głównej mierze z harmonogramów dotowanych zadań. 

Zrealizowane w kwocie 6.452,78 zł dochody majątkowe wynikają: ze sprzedaży składników 

majątkowych– kwota 5.181,24zł, z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje 

celu publicznego – kwota 1.271,54zł  

 

2. Wydatki budżetowe 

 

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianach wynosił  278.632.293,16 zł, natomiast 

wykonanie na dzień 30.06.2021r. wyniosło 87.993.433,76 zł, co stanowi  31,58% w tym:   

 

 wydatki bieżące: plan  - 162.196.392,73 zł, wykonanie  - 75.452.717,97 zł, co stanowi 46,52 %  

 wydatki majątkowe: plan – 116.435.900,43 zł, wykonanie – 12.540.715,79 zł, co stanowi 

10,77%. 

 

3. Przychody, rozchody, wynik budżetu 

 

Plan przychodów na koniec I półrocza wynosił  51.553.972,85 zł, natomiast  wykonanie na 

dzień 30.06.2021r. – 80.239.908,94zł, co stanowi 155,64%, w tym:  

-z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 25.106.760,62zł (wykonanie 25.811.760,62zł co 

stanowi 102,81%), 

- z tytułu wolnych środków 26.447.212,23zł (wykonanie 54.428.148,32zł co stanowi 

205,80%),  

 

Plan rozchodów na koniec I półrocza – 7.374.264,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 

30.06.2021r.– 5.937.132,00 zł, co stanowi 80,51%. W ramach rozchodów wykonanych środki 

w kwocie: 

 5.187.132,00 zł – stanowią zgodne z harmonogramami spłaty rat kapitałowych kredytów 

długoterminowych,  

 750.000,00 zł – stanowią krótkoterminowe pożyczki udzielone: Szpitalowi Powiatowemu 

w Chmielniku w kwocie: 500.000,00 zł, Powiatowemu Centrum Usług Medycznych 

w Kielcach w kwocie 250.000,00 zł,   

 

W wyniku zmian, jakie nastąpiły w ciągu pierwszego półrocza w zakresie dochodów i wydatków 

budżetu, nastąpiło zwiększenie kwoty planowanego deficytu do poziomu 44.179.708,85 zł, który 

planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat  ubiegłych (kwota 25.106.760,62zł) i z wolnych 

środków (kwota 19.072.948,23zł). Na dzień 30.06.2021r. po stronie wykonania nie wystąpił deficyt. 

Wynik budżetu na dzień 30.06.2021 wyniósł (+) 15.727.267,02zł. 

W I półroczu 2021r. Zarząd Powiatu nie korzystał z udzielonego przez Radę Powiatu w Kielcach 

uprawnienia do zaciągnięcia kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 

10.000.000,00 zł, gdyż w ciągu I półrocza 2021r. nie wystąpiła sytuacja niedoboru środków 

na realizowane zadania. 
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4. Prognoza kwoty długu. 

 

    W wieloletniej prognozie finansowej zawarta została również prognoza kwoty długu, 

obejmująca cały okres, na który powiat zaplanował spłatę zobowiązań (2021-2028).                       

        W roku budżetowym 2021 (w zakresie planu i wykonania) i w latach kolejnych zachowana 

zostaje relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz 

z należnymi odsetkami, potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji 

do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, a zatem 

spełniony pozostaje wymóg określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych.   

        Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej informacje dotyczące spełnienia wskaźnika spłaty 

zobowiązań określonego w art. 243 ustawy z 2009 roku, wskazują, iż należy prowadzić gospodarkę 

oszczędnościową celem uzyskania nadwyżki na działalności bieżącej, gdyż jest ona miernikiem 

możliwości samorządu do obsługi długu.  

 

Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu 

Kieleckiego na lata 2021-2023", szczegółowo prezentuje zestawienie poszczególnych wydatków 

objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z uwzględnieniem uchwalonych limitów na lata kolejne 

i limitu zobowiązań. 

 

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021r. nastąpiły 

n/w zmiany: 

 

1. Dodano nowe przedsięwzięcia : 

 

 Zatrudnienie Kierunkiem dla Ciebie, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy /wydatki 

bieżące i majątkowe/,  

 Ponadnarodowa mobilność uczniów pierwszy krok do kariery, realizowane przez Powiatowy 

Zespół Szkół w Łopusznie /wydatki bieżące/, 

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

realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki bieżące/,  

 Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku, realizowane przez 

Starostwo Powiatowe w Kielcach /wydatki majątkowe/,  

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, 

Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 0488T-etap II 

przebudowa skrzyżowania, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/ 

 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi  powiatowej Nr 0318T w msc. 

Bęczków-Gościniec, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/ 

 Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty, realizowane 

przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/ 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na 

odcinku od km. 0+000 do km: 2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra, 

realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/ 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od 

km: 4+054 do km 5+000, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/ 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta od km: 0+000 do 

km 2+175, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/ 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna 

w msc. Promnik,  realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/ 
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 Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. 

Promnik, Gmina Strawczyn, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki 

majątkowe/ 

 Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0329T z drogą powiatową nr 0332T obok 

Domu Ludowego w Daleszycach, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki 

majątkowe/ 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika 

oraz oświetlenia ulicznego, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg /wydatki majątkowe/ 

 

Plan /po zmianach/ wydatków na  przedsięwzięcia wynosi 118.718.027,96 zł, wykonanie 

wydatków na dzień 30.06.2021r. wynosi  13.609.191,47 zł, co stanowi 11,46%, w tym:  

a) wydatki bieżące: plan wydatków – 15.908.834,53 zł, wykonanie – 4.334.991,66 zł, co stanowi 

27,25 %;       

b) wydatki  majątkowe: plan wydatków – 102.809.193,43 zł, wykonanie – 9.274.199,81zł,    

co stanowi 9,02%. 

 

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć na dzień 30.06.2021r. przedstawia się 

następująco:  
 

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) 

 

Plan ogółem po zmianach – 23.930.083,46 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 5.783.995,37zł, 

co stanowi 24,17 %, w tym: 

a) wydatki bieżące: plan po zmianach. – 10.129.693,28 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 

2.944.070,81 zł, co stanowi 29,06 %, 

b) wydatki majątkowe: plan po zmianach. – 13.800.390,18 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. 

– 2.839.924,56 zł, co stanowi 20,58 %, 

 

 

Każdy może być aktywny zawodowo - kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w latach 2019-2021.  

Plan ogółem po zmianach – 1.907,94 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 1.907,94 zł, co stanowi 

100 % (dotyczy wydatków bieżących). 

Projekt został zrealizowany i zakończony w marcu 2021r. W ramach projektu  doradca zawodowy 

z PUP w Kielcach z uczestnikami projektu przeprowadził zajęcia z zakresu opracowywania 

indywidualnej ścieżki w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej. Doradca przeprowadzał 

oceny uczestnika projektu oraz umożliwiał mu podjęcie decyzji co do dalszego postępowania, 

potwierdzał zasadność udziału uczestników projektu w formach wsparcia. Doradca zawodowy 

przeprowadzał porady grupowe, których celem było poznanie swoich mocnych i słabych stron, 

wzmocnienie poczucia własnej wartości, zaprezentowanie swoich zainteresowań oraz w jaki sposób 

przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, savoir-vivre i autoprezentacji w procesie rekrutacji. 

Odbyły się spotkania indywidualne z uczestnikami projektu. Podczas spotkań dokonana była analiza 

sytuacji zawodowej klienta, ocena jego predyspozycji zawodowych i umiejętności oraz badanie 

poziomu motywacji.  Odbywały się porady grupowe, zajęcia autoprezentacji oraz radzenia sobie ze 

stresem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 

uczestnicy projektu skorzystali z możliwości porad telefonicznych 
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„Centrum Usług-Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

w latach 2019-2021.  

Plan ogółem po zmianach – 1.697.847,68 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 1.263.841,92 zł, 

co stanowi 44.32 % , w tym: 

- wydatki bieżące: plan po zmianach – 1.648.159,39 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 

1.214.998,68 zł, co stanowi 73,72 % , 

- wydatki majątkowe: plan po zmianach  – 49.688,29 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 

48.843,24 zł, co stanowi 98,30 % . 

 

Projekt realizowany przy współpracy 11 gmin z Powiatu Kieleckiego: Łopuszno, Nowa Słupia, 

Miedziana Góra, Pierzchnica, Bodzentyn, Bieliny, Mniów, Daleszyce, Chęciny, Górno, Sitkówka 

Nowiny oraz Regionalne Centrum Wolontariatu. W ramach wydatków projektu realizowano 

poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne konsultacje terapeuty ds. uzależnień, 

konsultacje i terapie logopedyczne. Organizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  dla dzieci 

z pieczy zastępczej i rodzin wskazujących na bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

usługi opiekuńcze środowiskowe zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. 

W ramach wydatków majątkowych dokonano poprawy warunków użytkowych mieszkań 

chronionych w tym, dwóch łazienek w mieszkaniach dla osób usamodzielnianych oraz jednej 

łazienki w mieszkaniu dla rodziny znajdującej w sytuacji kryzysowej.   

 

 

„Akademia specjalnych potrzeb edukacyjnych” 

Projekt realizowany w latach 2019-2022 w ramach Programu Erasmus+ (dotyczy wydatków 

bieżących) przez: 

 

- Starostwo Powiatowe w Kielcach (plan ogółem po zmianach – 266.410,96 zł, wykonanie na dzień 

30.06.2021r. – 49.585,18 zł, co stanowi 18,61 %), 

 

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Piekoszowie  (plan ogółem po zmianach – 73.586,02 zł, 

wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 0,00 %), 

 

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Chmielniku  (plan ogółem po zmianach – 74.493,53 zł, 

wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 28,80 zł, co stanowi 0,04 %), 

 

- Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie  (plan ogółem po zmianach – 74.713,25 zł, 

wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 17,80 zł, co stanowi 0,02 %), 

 

W I półroczu 2021r. zostało zrealizowane tylko działanie w zakresie upowszechniania rezultatów 

projektu, natomiast działania dotyczące mobilności z uwagi na czasowe ograniczenia spowodowane 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 odłożone są w czasie. 

 

 

„e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego  

i pińczowskiego” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2017-2022.  

Plan ogółem po zmianach – 9.001.947,80 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 1.377.719,62 zł, 

co stanowi 15,30 % , w tym: 
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- wydatki bieżące: plan po zmianach – 89.077,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 45.000,00zł, 

co stanowi 50,52% , 

- wydatki majątkowe: plan po zmianach  – 8.912.870,80 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 

1.332.719,62 zł, co stanowi 14,95 % . 

 

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zadania związane z przeprowadzeniem szkoleń z 

wdrożonych e-usług. W zakresie części majątkowej kwota została wydatkowana na zadania 

dotyczące: modernizacji EGiB, utworzenie bazy GESUT oraz BDOT500, nadzoru nad realizacją 

wykonywanych prac geodezyjnych oraz wdrożenia npowych e-usług oraz zakupem 

oprogramowania.  

 

 

„Staż we Włoszech to dobry start w dorosłe życie” 

Projekt planowany do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku w latach 2019-2022.  

Plan ogółem po zmianach – 360.890,49 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków bieżących). 

W związku z pandemią Covid-19 nie podjęto żadnych działań projektowych.  

 

 

            „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 

w Kielcach” 

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w latach 2020-2021 

Plan ogółem po zmianach – 471.492,67 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 247.322,48 zł, 

co stanowi 52,46 %  (dotyczy wydatków bieżących). 

Na dzień 30.06.2021 r.: uczestnicy projektu skorzystali z obowiązkowych badań profilaktycznych 

oraz z konsultacji z odpowiednim lekarzem specjalistą. Przeprowadzono min. zestawy  badań 

układu: ruchu, krążenia, okulistyczne, diabetologiczne, neurologiczne, zabiegi rehabilitacyjne 

i konsultacje „zdrowe żywienie” z dietetykiem. 

 

 

„Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności                      

zawodowej pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego 2014-2020  przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2020-2022.  

Plan ogółem po zmianach – 401.420,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00% (dotyczy wydatków bieżących). 

W pierwszym półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Zakończono rekrutację uczestników 

projektu, przystąpiono do etapu wyłonienia wykonawców poszczególnych zadań projektowych. 

 

 

„Integracja szansą na zatrudnienie” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego 2014-2020  przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach latach 2020-2022.  

Plan ogółem po zmianach – 612.008,63 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 72.642,41 zł, 

co stanowi 11,87% (dotyczy wydatków bieżących). 

W I półroczu 2021r uczestnicy projektu kontynuowali swoją ścieżkę reintegracji, odbywali 

zaplanowane szkolenia, rozpoczęli staże. 
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„Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” 

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Powiatowy Zespół Szkół 

w Chmielniku latach 2020-2022.  

Plan ogółem po zmianach – 360.873,62 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00% (dotyczy wydatków bieżących). 

Przeprowadzono rekrutację dla pierwszej grupy uczniów związanych z wyjazdem do Austrii. 

 

 

„Kształtowanie obywatelstwa europejskiego na społeczeństwach postotalitarnych. Refleksje po 

15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej” 

Projekt realizowany w ramach Programu Europa dla Obywateli  przez Starostwo Powiatowe 

w Kielcach w  latach 2020-2021.  

Plan ogółem po zmianach – 24.173,33 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 23.510,48 zł, 

co stanowi 97,26% (dotyczy wydatków bieżących). 

Środki wydatkowano min. na: wykonanie 22 tablic PCV z nadrukiem przedstawiającym obiekty, 

które powstały na terenie gmin powiatu kieleckiego z udziałem środków finansowanych z UE, 

opłacenie honorarium prelegentom uczestniczącym w konferencji „Zyski i straty udziału Regionu 

Świętokrzyskiego w strukturach Unii Europejskiej”, wypłaceniu wynagrodzeń 

nauczycielom/multiplikatorom odpowiedzialnym za realizację zadań projektowych.    

 

 

„Uczniowie PZS w Chęcinach na drodze do sukcesu w karierze zawodowej” 

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach 

w latach 2020-2021.  

Plan ogółem po zmianach – 238.631,49 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 7.847,00 zł, 

co stanowi 3,29% (dotyczy wydatków bieżących). 

W ramach projektu uczniowie kształcący się w zawodach technik informatyk, technik mechatronik 

i technik energii odnawialnej (30 uczniów) celem pozyskania nowych kompetencji zawodowych 

wzięło udział w zagranicznych praktykach w Grecji. Wydatki zostaną poniesione do sierpnia 2021r. 

 

 

„Staże zagraniczne - drogą ku lepszej przyszłości” 

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ przez Powiatowy Zespół Szkół w 

Łopusznie w latach 2020-2021.  

Plan ogółem po zmianach – 486.742,06 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 20.714,77 zł, 

co stanowi 4,26% (dotyczy wydatków bieżących). 

W I półroczu 2021r odbyły się dla uczestników projektu zajęcia z języka angielskiego i greckiego 

oraz zajęcia z podstaw kultury greckiej. Wyjazd na praktyki zaplanowano na II połowę 2021r. 

 

 

„Młodzi z Powerem-Szansą na pracę” 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w  latach 2021-2022.  

Plan ogółem po zmianach – 776.004,48 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 96.019,00 zł, 

co stanowi 12,37% (dotyczy wydatków bieżących). 

W I półroczu 2021r zrealizowano pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe wraz ze zwrotem 

kosztów dojazdu na wizyty oraz prace interwencyjne dla I tury uczestników. 
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„Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju powiatu kieleckiego” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2019-2022  

Plan ogółem po zmianach – 1.318.808,12 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 707.556,00 zł, 

co stanowi 53,65 %  (dotyczy wydatków bieżących) 

Wydatki poniesiono: 

- na kursy dla uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk („Tworzenie grafiki 

komputerowej”, „Obsługa programu ZW CAD”, „Obsługa programu Photoshop”, „Projektowanie 

stron www.”), technik usług fryzjerskich („Kurs fryzjerski”. „Kurs makijażu”, „Makijaż 

wieczorowy”), technik budownictwa ( „Operator koparko-ładowarki”, „Montaż rusztowań”,) technik 

żywienia i usług gastronomicznych ( „Barman”, „Barista”., „Dekoracja ciast i tortów”, 

„Sommelier”), na kursy kierowców kat. C, C+E, 

-kursy dla nauczycieli („Kurs programowania PHP”, „Grafika wektorowa, grafika rastrowa”) 

- dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych 

- realizację staży zawodowych 

 

 

„Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV—2- działania zmierzające do 

przeciwdziałania i zwalczania epidemii” 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego 2014-2020  przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2020-2021.  

Plan ogółem po zmianach – 3.452.595,98 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 645.317,66 zł, 

co stanowi 18,61% w tym: 

- wydatki bieżące: plan po zmianach – 1.753.901,89 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 

341.831,96zł, co stanowi 19,49% , 

- wydatki majątkowe: plan po zmianach  –1.698.694,09 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 

303.485,70zł, co stanowi 17,87 % . 

W I półroczu 2021r. w ramach wydatków bieżących zakupiono drobny sprzęt i środki ochrony 

indywidualnej do walki z COVID-19. W ramach wydatków majątkowych zakupiono aparat do 

znieczulenia oraz bronchoskop. 

 

 

„Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów klas patronackich MPK Kielce w technikum w 

Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego 2014-2020  przez Powiatowy Zespół w Chmielniku w latach 2021-2022.  

Plan ogółem po zmianach – 236.455,68 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 55.804,52 zł, 

co stanowi 23,60% (dotyczy wydatków bieżących). 

Projekt  skierowany jest do uczniów technikum. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup 

montażownicy, kluczy, aparatu słuchowego dla ucznia. 

 

 

„Zatrudnienie Kierunkiem dla Ciebie” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Świętokrzyskiego 2014-2020  przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach w latach 2021-2023.  

Plan ogółem po zmianach – 1.109.083,47 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 143.283,79 zł, 

co stanowi 12,92% w tym: 

- wydatki bieżące: plan po zmianach – 773.083,47 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 

59.283,79zł, co stanowi 7,67% , 
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- wydatki majątkowe: plan po zmianach  – 336.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 

84.000,00 zł, co stanowi 25,00 % . 

W ramach wydatków bieżących 20 osób rozpoczęło staż oraz zorganizowano szkolenie dla 10 osób 

w zakresie kursu przygotowującego na prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona. 

W ramach wydatków majątkowych wypłacono cztery refundacje kosztów doposażenia lub 

wyposażenia stanowiska pracy. 

 

 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów pierwszy krok do kariery” 

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

przez Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie w latach 2019-2021.  

Plan ogółem po zmianach – 86.859,26 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków bieżących). 

Ze względu na pandemię COVID -19 wyjazd na praktyki przesunięto na październik 2021r.  

 

 

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (Szpital Powiatowy  

w Chmielniku)” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2018-2021.  

Plan ogółem po zmianach – 344.892,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Realizacja planowana na II półrocze 2021r. 

 

 

 „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (ŚCMiN Sz.S  

w Kielcach)”  
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2018-2021.  

Plan ogółem po zmianach – 407.766,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Realizacja planowana na II półrocze 2021r. 

 

 

„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (PCUM  

w Kielcach)”  
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2018-2021  

Plan ogółem po zmianach – 192.306,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 192.306,00 zł, co 

stanowi 100,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano sieć LAN, infrastrukturę sieciową, serwerową oraz 

oprogramowanie medyczne. 

 

 

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku” 

(dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku)  
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2019-2021.  

Plan ogółem po zmianach – 273.772,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020r. - 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Realizacja planowana na II półrocze 2021r. 
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„Modernizacja zespołu Porodowego ŚCMiN-Sz.S w Kielcach” 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2020-2021  

Plan ogółem po zmianach –705.831,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Realizacja planowana na II półrocze 2021r. 

 

 

„Podniesienie jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych w ŚCMiN-Sz. S w 

Kielcach „ 

 Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2020-2021  

Plan ogółem po zmianach – 878.570,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 878.570,00 zł, co 

stanowi 100,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu 2021r. został ogłoszony ostatni przetarg na wysokiej klasy aparatu USG. 

 

  

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 

 

Plan ogółem po zmianach – 94.787.944,50 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. -  7.825.196,10 zł, 

co stanowi 8,26%  w tym: 

- wydatki bieżące: plan  -  5.779.141,25 zł, wykonanie – 1.390.920,85 zł, co stanowi 24,07 %; 

- wydatki majątkowe: plan -  89.008.803,25 zł, wykonanie – 6.434.275,25zł, co stanowi  7,23 %. 

 

 

„Trwałość projektu pn. "Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz 

ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem 

wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie DPS Zgórsko"” 

Trwałość projektu realizowana w latach 2015-2022  przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku. 

Plan ogółem po zmianach - 30.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 3.521,29 zł, co stanowi 

11,74% (dotyczy wydatków bieżących). 

Kwota wydatkowana na zakup-wymianę napędu w bramie przesuwnej, zakup anteny zwiększającej 

zasięg pilota bramy oraz na środki ochrony roślin. 

 

 

„Trwałość projektu pn. "Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń 

sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług 

rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowych dla mieszkańców DPS 

w Łagiewnikach” 

Trwałość projektu realizowana w latach 2015-2022, przez Dom Pomocy Społecznej 

w Łagiewnikach. 

Plan ogółem po zmianach - 5.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków bieżących). 

Trwałość projektu realizowana jest na bieżąco. Wydatki zaplanowania na II półrocze 2021r. 

 

 

„Trwałość projektu „e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” 
Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2016-2021.  
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Plan ogółem po zmianach – 10.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 6.250,00 zł, co stanowi 

62,50 % (dotyczy wydatków bieżących)  

Środki przeznaczono na opłatę za opiekę autorską systemu dziedzinowego PUMA. 

 

 

„Trwałość projektów – „bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale 

środków unijnych” 

Trwałość projektu realizowana w latach 2018-2022r. przez Powiatowy Zarząd Dróg. 

 Plan ogółem po zmianach - 50.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. - 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków bieżących). 

Planowane wydatki obejmują zakup i zamontowanie brakujących znaków drogowych, wykonanie 

drobnych remontów, montaż barier, czyszczenia części rowów oraz uzupełnienie poboczy 

kruszywem. Wydatki realizowane w ramach potrzeb. W I półroczu 2021r nie zaistniała konieczność 

poniesienia wydatków. 

 

 

„Projekt organizacji ruchu na drogach powiatowych" 

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 przez Powiatowy Zarząd Dróg. 

 Plan ogółem po zmianach – 256.606,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. - 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków bieżących). 

Środki nie były wydatkowane ponieważ wykonawca nie oddał w całości zatwierdzonych projektów. 

 

 

„Remont drogi powiatowej nr 0374 T w miejscowości Kowala na terenie gminy Sitkówka - 

Nowiny, województwo Świętokrzyskie” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 2.264.446,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 704.973,17 zł, 

co stanowi 31,13% (dotyczy wydatków bieżących). 

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r. 

 

 

 „Realizacja umowy WBP” 

Umowa realizowana przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2011-2023. 

Plan ogółem po zmianach - 22.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. - 22.000,00 zł, co stanowi 

100,00 % (dotyczy wydatków bieżących). 

Dotacja podmiotowa została przekazana Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w pełnej wysokości. 

 

„Realizacja umowy WDK” 

Umowa realizowana przez Starostwo  Powiatowe w Kielcach w latach 2011-2023. 

Plan ogółem po zmianach -10.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. - 10.000,00 zł, co stanowi 

100,00 % (dotyczy wydatków bieżących). 

Dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury została przekazana w pełnej wysokości. 

 

 

„Remont drogi powiatowej Nr 303T w msc. Kaniów” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 334.319,93 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 32.841,00 zł, 

co stanowi 9,82% (dotyczy wydatków bieżących). 

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r. 
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„Remont drogi powiatowej nr 0318T w miejscowości Leszczyny” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 909.603,32 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 415.872,40 zł, 

co stanowi 45,72% (dotyczy wydatków bieżących). 

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Remont ul. Dygasińskiego w Chmielniku w ciągu drogi powiatowej nr 0024T Chmielnik-

Stopnica” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 740.166,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 195.462,99 zł, 

co stanowi 26,41% (dotyczy wydatków bieżących). 

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania” 

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2021-2023. 

Plan ogółem po zmianach – 50.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. - 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków bieżących).  

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r.. 

 

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 1.097.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00% (dotyczy wydatków bieżących). 

Środki zaplanowane do poniesienia w II półroczu 2021r. 

 

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322 T Porąbki - Kakonin- 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”  

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2023. 

Plan ogółem po zmianach. – 587.937,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Rozbudowa drogi powiatowej DP 0382 T na odcinku od km 5+330 - km 7+900 

w miejscowościach Siedlce - Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”  

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 3.983.291,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Rozbudowa drogi powiatowej DP 0383 T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 

w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”  

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 1.169.299,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 
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 „Rozbudowa drogi powiatowej 0377 T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - 

Przymiarki - Starochęciny powiat kielecki woj. Świętokrzyskie”  

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 3.514.439,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 123.003,00 zł, 

co stanowi 3,50 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Rozbudowa dróg powiatowych - ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej 

nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kieleckiej woj. Świętokrzyskie”  

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 3.230.357,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 0372 T i 0365 T w msc. Suków - w formule zaprojektuj 

i wybuduj”  

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 3.475.708,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 1.633.732,74 zł, 

co stanowi 47,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r. 

 

 

 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny 

Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I ”  

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 4.000.397,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0312 T polegająca na budowie chodnika w msc. Wola 

Kopcowa do Domaszowic”  

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 1.049.011,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 916.350,32 zł, 

co stanowi 87,35% (dotyczy wydatków majątkowych). 

Zadanie zakończone. 

 

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0396 T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. 

Łopuszno”  

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 8.103.283,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 369.000,00zł, 

co stanowi 4,55 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r. 

 

 

 „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0284 T w m. Brynica od skrzyżowania z DP 0286 T tj. 

od km lokalnego 0+000 do km 1+300, powiat kielecki, woj, Świętokrzyskie”  

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022. 
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Plan ogółem po zmianach. – 1.384.046,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286 T odcinek przejście przez m. Szczukowice 

od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000  do km 2+640”  

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 2.982.011,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346 T Sadków - Zbelutka - Szumsko - Lipiny wraz 

z budową chodnika w miejscowości Szumsko od km 7+100 do km 7+530”  

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 1.251.199,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0487 T w msc. Ruda Strawczyńska, Kuźniaki, Hucisko, 

Oblęgór, Chełmce, Promnik - Gmina Strawczyn”  

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 10.915.650,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0327T w msc. Skorzeszyce Etap II ” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 1.022.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 730.397,49 zł, 

co stanowi 71,47 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne-Św. Katarzyna” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 7.178.117,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 1.978.226,89 zł, 

co stanowi 27,56 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r. 

 

 „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego  

i pińczowskiego” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach  2017-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 500.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Zadanie będzie realizowane w II półroczu. 
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„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0303T wraz z przebudową infrastruktury technicznej 

w miejscowości Kaniów gm. Zagnańsk” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 922.998,25 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 513.019,35 zł, 

co stanowi 55,58 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Rozbudowa drogi nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 1.034.425,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 

0282T w miejscowości Rykoszyn” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 40.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Rozbudowa gabinetu pielęgniarskiego wraz ze zmianą dachu na terenie DPS w Zgórsku oraz 

wyposażeniem” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku w latach 2018-2021. 

Plan ogółem po zmianach – 314.096,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Podpisano umowę na nadzór inwestorski. Ze względu na pandemię COVID-19 przesunięto termin 

realizacji na kwiecień – lipiec 2021r.  

 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 0707T na 

odcinku Jeleniów-Piórków” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 123.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2018-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 84.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Rozpoczęcie zadania jest zależne od prac wykonywanych przez gminę w ramach programu 

rewitalizacji miast i wsi ze środków unijnych W I półroczu  2021r nie  

 

„Przebudowa ul. Szkolnej w Chmielniku” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2018-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 60.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 
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Rozpoczęcie zadania jest zależne od prac wykonywanych przez gminę w ramach programu 

rewitalizacji miast i wsi ze środków unijnych. 

 

 

„Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. w msc. Łopuszno ul. Strażacka”  

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2018-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 12.100,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Rozpoczęcie zadania jest zależne od prac wykonywanych przez gminę w ramach programu 

rewitalizacji miast i wsi ze środków unijnych. 

 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0300T na 

odcinku Bartków-Samsonów” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2019-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 294.730,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Przebudowa dróg powiatowych nr 0316T oraz 0318T w miejscowości Cedzyna, Leszczyny 

i Bęczków” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 2.533.821,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0365T w miejscowości Komórki wraz z budową chodnika” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2020-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 998.200,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Wykonanie części ogrodzenia terenu DPS Łagiewniki” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w latach 2021-2023. 

Plan ogółem po zmianach. – 117.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 90.103,46 zł, 

co stanowi 77,01 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Zadanie wykonano i odebrano protokołem odbioru robót budowlanych – I Etap. 

 

 

„Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Nowej 

Słupi, Chmielniku oraz Bodzentynie” 

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2022 przez: 

 

- Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku 

Plan ogółem po zmianach. – 102.484,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 29.274,00 zł, 

co stanowi 28,56 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Wydatkowana kwota została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej do kosztorysu. 

- Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach 
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Plan ogółem po zmianach. – 65.488,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 25.830,00 zł, 

co stanowi 39,44 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

 Wydatkowana kwota przeznaczona na dokumentację projektowo-kosztorysową. 

- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie  

Plan ogółem po zmianach. –85.160,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 25.338,00 zł, 

co stanowi 29,75 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Wydatkowana kwota przeznaczona na dokumentację projektową. 

 

 

„Zakup działki, opracowanie dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów 

z przeznaczeniem na placówki-opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2021-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 3.295.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

 W I półroczu Powiat Kielecki pozyskał nieodpłatnie grunt w gm. Łagów pod planowaną inwestycję. 

Dalsze prace związane z realizacją zadania będą kontynuowane w II połowie 2021r. 

 

 

„Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chmielniku” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w latach 2020-2021. 

Plan ogółem po zmianach. – 2.460.148,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

Realizacja planowana na II półrocze 2021r. 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0469T wraz z budową chodnika przez wieś Malmurzyn, 

Piaski, Stachura oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 0488T –etap II 

przebudowa skrzyżowania” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 407.080,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 0318T w msc. 

Bęczków-Gościniec” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 100.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Budowa chodnika i przebudowa drogi powiatowej nr 0299T w msc. Chrusty” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 5.341.320,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 
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„Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w m. Przyjmo, Bobrza na 

odcinku od km. 0+000 do km 2+640 o łącznej długości 2640mb, Gmina Miedziana Góra” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 6.295.035,00zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0384T wraz z budową chodnika w miejscowości Nida od km 

4+054 do km 5+000” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 965.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0337T Makoszyn-Widełki-Nowa Huta od km. 0+000 do km 

2+175” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 4.703.860,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Spacerowa oraz ul. Kościelna 

w msc. Promnik” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 1.559.600,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 0488T ul. Wolna w msc. 

Promnik, Gmina Strawczyn” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 386.800,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 

„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 0329T z drogą powiatową nr 0332T obok 

Domu Ludowego w Daleszycach” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 398.256,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 
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„Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza i Suków wraz z budową chodnika 

oraz oświetlenia ulicznego” 

Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w latach 2021-2022. 

Plan ogółem po zmianach. – 1.962.457,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021r. – 0,00 zł, co stanowi 

0,00 % (dotyczy wydatków majątkowych). 

W I półroczu  2021r nie wydatkowano środków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. 

 

 


