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DOCHODY MARZEC/2021 

 
   

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVIII/10/2021  

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 18 marca 2021r 

     
Dział 600 - Transport i łączność 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     45 000,00 

Pozostałe dochody bieżące     45 000,00 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących  

2710   45 000,00 

OGÓŁEM     45 000,00 
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DOCHODY MARZEC/2021 

 
   

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVIII/10/2021  

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 18 marca 2021r 

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

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     45 000,00 

Pozostałe dochody bieżące     45 000,00 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących  

2710   45 000,00 

OGÓŁEM     45 000,00 
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DOCHODY MARZEC/2021 

 
   

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVIII/10/2021  

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 18 marca 2021r 

     
Dział 750 - Administracja publiczna 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     9 424,00 

Pozostałe dochody bieżące     9 424,00 
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 
rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  0630   9 424,00 

OGÓŁEM     9 424,00 
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DOCHODY MARZEC/2021 

 
   

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVIII/10/2021  

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 18 marca 2021r 

     
Dział 750 - Administracja publiczna 
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     9 424,00 

Pozostałe dochody bieżące     9 424,00 
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 
rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  0630   9 424,00 

OGÓŁEM     9 424,00 
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DOCHODY MARZEC/2021 

 
   

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVIII/10/2021  

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 18 marca 2021r 

     
Dział 758 - Różne rozliczenia 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   543,00 339 640,00 

Subwencje ogólne z budżetu państwa   543,00 339 640,00 

Subwencje ogólne z budżetu państwa  2920 543,00 339 640,00 

OGÓŁEM   543,00 339 640,00 
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DOCHODY MARZEC/2021 

 
   

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVIII/10/2021  

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 18 marca 2021r 

     
Dział 758 - Różne rozliczenia 
Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     339 640,00 

Subwencje ogólne z budżetu państwa     339 640,00 

Subwencje ogólne z budżetu państwa  2920   339 640,00 

OGÓŁEM     339 640,00 
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DOCHODY MARZEC/2021 

 
   

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVIII/10/2021  

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 18 marca 2021r 

     
Dział 758 - Różne rozliczenia 
Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   543,00   

Subwencje ogólne z budżetu państwa   543,00   

Subwencje ogólne z budżetu państwa  2920 543,00   

OGÓŁEM   543,00   
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DOCHODY MARZEC/2021 

 
   

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVIII/10/2021  

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 18 marca 2021r 

     
Dział 801 - Oświata i wychowanie 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   236 456,27 254 254,88 

Dotacje celowe   236 456,27 254 254,88 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   236 456,27 254 254,88 
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 13 736,97 1 016,00 

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

2709   13 736,97 

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i 

projektów finansow. ze środków funduszy 

strukturalnych 
  0,59 236 455,68 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   236 456,27 254 254,88 
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 222 718,71 16 783,20 

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

2701 0,59   
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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 ( płatności )  

2707   222 718,71 

Pozostałe dochody bieżące   0,59 236 455,68 

OGÓŁEM   236 456,27 254 254,88 
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DOCHODY MARZEC/2021 

 
   

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVIII/10/2021  

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 18 marca 2021r 

     
Dział 801 - Oświata i wychowanie 
Rozdział 80195 - Pozostała działalność  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   236 456,27 254 254,88 

Dotacje celowe   13 736,97 14 752,97 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   13 736,97 14 752,97 
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 13 736,97 1 016,00 

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

2709   13 736,97 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   222 719,30 239 501,91 
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 222 718,71 16 783,20 

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

2701 0,59   

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

2707   222 718,71 
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Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

OGÓŁEM   236 456,27 254 254,88 
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DOCHODY MARZEC/2021 

 
   

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVIII/10/2021  

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 18 marca 2021r 

     
Dział 852 - Pomoc społeczna 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     63 541,08 

Dotacje celowe     63 541,08 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     63 541,08 
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   5 153,49 

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i 

projektów finansow. ze środków funduszy 

strukturalnych 
    63 541,08 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich     63 541,08 
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   58 387,59 

OGÓŁEM     63 541,08 
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DOCHODY MARZEC/2021 

 
   

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVIII/10/2021  

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 18 marca 2021r 

     
Dział 852 - Pomoc społeczna 
Rozdział 85295 - Pozostała działalność  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     63 541,08 

Dotacje celowe     5 153,49 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     5 153,49 
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   5 153,49 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich     58 387,59 
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   58 387,59 

OGÓŁEM     63 541,08 
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DOCHODY MARZEC/2021 

 
   

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVIII/10/2021  

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 18 marca 2021r 

     
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     2 342 642,15 

Dotacje celowe     1 218 302,99 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     829 490,95 
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   21 081,62 

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 
    388 812,04 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego ( płatności )  

2337   327 690,79 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)  

2339   61 121,25 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich     829 490,95 
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   808 409,33 
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Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

Pozostałe dochody bieżące     1 124 339,16 
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z 
odrębnych ustaw  2690   1 124 339,16 

DOCHODY MAJĄTKOWE     336 000,00 

Dotacje celowe     336 000,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     336 000,00 
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)  

6259   5 308,80 

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i 

projektów finansow. ze środków funduszy 

strukturalnych 
    336 000,00 

Płatności w ramach budżetu środków europejskich     336 000,00 
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   330 691,20 

OGÓŁEM     2 678 642,15 
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DOCHODY MARZEC/2021 

 
   

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVIII/10/2021  

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 18 marca 2021r 

     
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     1 124 339,16 

Pozostałe dochody bieżące     1 124 339,16 
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z 
odrębnych ustaw  2690   1 124 339,16 

OGÓŁEM     1 124 339,16 
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DOCHODY MARZEC/2021 

 
   

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXVIII/10/2021  

Rady Powiatu w Kielcach  

z dnia 18 marca 2021r 

     
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Rozdział 85395 - Pozostała działalność  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     1 218 302,99 

Dotacje celowe     409 893,66 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     21 081,62 
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   21 081,62 

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 
    388 812,04 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego ( płatności )  

2337   327 690,79 

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)  

2339   61 121,25 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich     808 409,33 
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   808 409,33 
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Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY MAJĄTKOWE     336 000,00 

Dotacje celowe     5 308,80 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     5 308,80 
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)  

6259   5 308,80 

Płatności w ramach budżetu środków europejskich     330 691,20 
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   330 691,20 

OGÓŁEM     1 554 302,99 

 


