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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

     
Dział 600 - Transport i łączność 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     132 000,00 

Pozostałe dochody bieżące     132 000,00 

Wpływy z usług  0830   132 000,00 

DOCHODY MAJĄTKOWE     17 580 878,00 

Pozostałe dochody majątkowe     17 580 878,00 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
zwiazanych z przeciwdziałaniem COVID-19  

6090   8 075 000,00 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  

6300   9 505 878,00 

OGÓŁEM     17 712 878,00 
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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

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

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY MAJĄTKOWE     17 580 878,00 

Pozostałe dochody majątkowe     17 580 878,00 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
zwiazanych z przeciwdziałaniem COVID-19  

6090   8 075 000,00 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  

6300   9 505 878,00 

OGÓŁEM     17 580 878,00 
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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

     
Dział 600 - Transport i łączność 
Rozdział 60019 - Płatne parkowanie  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     132 000,00 

Pozostałe dochody bieżące     132 000,00 

Wpływy z usług  0830   132 000,00 

OGÓŁEM     132 000,00 
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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

     
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   132 000,00   

Pozostałe dochody bieżące   132 000,00   

Wpływy z usług  0830 132 000,00   

OGÓŁEM   132 000,00   
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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

     
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   132 000,00   

Pozostałe dochody bieżące   132 000,00   

Wpływy z usług  0830 132 000,00   

OGÓŁEM   132 000,00   
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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

     
Dział 710 - Działalność usługowa 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     37 465,44 

Dotacje celowe     37 465,44 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     37 465,44 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich     37 465,44 
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   37 465,44 

DOCHODY MAJĄTKOWE     1 292 124,75 

Dotacje celowe     1 292 124,75 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa     1 292 124,75 

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i 

projektów finansow. ze środków funduszy 

strukturalnych 
    1 292 124,75 

Płatności w ramach budżetu środków europejskich     1 292 124,75 
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 )  

6257   1 292 124,75 
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Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

OGÓŁEM     1 329 590,19 
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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

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

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     37 465,44 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich     37 465,44 
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   37 465,44 

DOCHODY MAJĄTKOWE     1 292 124,75 

Płatności w ramach budżetu środków europejskich     1 292 124,75 
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 )  

6257   1 292 124,75 

OGÓŁEM     1 329 590,19 
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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

     
Dział 750 - Administracja publiczna 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     61,00 

Pozostałe dochody bieżące     61,00 
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 
rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  0630   61,00 

OGÓŁEM     61,00 
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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

     
Dział 750 - Administracja publiczna 
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE     61,00 

Pozostałe dochody bieżące     61,00 
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na 
rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  0630   61,00 

OGÓŁEM     61,00 
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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

     
Dział 801 - Oświata i wychowanie 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   10 427,04 334 187,51 

Dotacje celowe   10 427,04 334 187,51 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   10 427,04 334 187,51 
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 0,01   

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów) 
samorzadów województw, pozyskiwane z innch źródeł (współfinansowanie 
programów)  

2709   2 800,73 

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i 

projektów finansow. ze środków funduszy 

strukturalnych 
  10 427,03 334 187,50 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   10 427,04 334 187,51 
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   0,01 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów) 
samorzadów województw, pozyskiwane z innch źródeł ()  

2701 10 427,03 285 978,22 
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Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów) 
samorzadów województw, pozyskiwane z innch źródeł ( płatności )  

2707   45 408,55 

Pozostałe dochody bieżące   10 427,03 334 187,50 

OGÓŁEM   10 427,04 334 187,51 
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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

     
Dział 801 - Oświata i wychowanie 
Rozdział 80195 - Pozostała działalność  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   10 427,04 334 187,51 

Dotacje celowe   0,01 2 800,73 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   0,01 2 800,73 
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 0,01   

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów) 
samorzadów województw, pozyskiwane z innch źródeł (współfinansowanie 
programów)  

2709   2 800,73 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   10 427,03 331 386,78 
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   0,01 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów) 
samorzadów województw, pozyskiwane z innch źródeł  

2701 10 427,03 285 978,22 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów) 
samorzadów województw, pozyskiwane z innch źródeł ( płatności )  

2707   45 408,55 
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Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

OGÓŁEM   10 427,04 334 187,51 
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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

     
Dział 852 - Pomoc społeczna 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   62 124,56 265 660,62 

Dotacje celowe   62 124,56 265 660,62 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   62 124,56 265 660,62 
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 6 485,80   

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów) 
samorzadów województw, pozyskiwane z innch źródeł (współfinansowanie 
programów)  

2709   27 734,95 

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów i 

projektów finansow. ze środków funduszy 

strukturalnych 
    265 660,62 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   62 124,56 265 660,62 
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 55 638,76   

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów) 
samorzadów województw, pozyskiwane z innch źródeł ( płatności )  

2707   237 925,67 
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Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

Pozostałe dochody bieżące     265 660,62 

OGÓŁEM   62 124,56 265 660,62 
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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

     
Dział 852 - Pomoc społeczna 
Rozdział 85295 - Pozostała działalność  
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   62 124,56 265 660,62 

Dotacje celowe   6 485,80 27 734,95 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   6 485,80 27 734,95 
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 6 485,80   

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów) 
samorzadów województw, pozyskiwane z innch źródeł (współfinansowanie 
programów)  

2709   27 734,95 

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   55 638,76 237 925,67 
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 55 638,76   

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, 
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów) 
samorzadów województw, pozyskiwane z innch źródeł ( płatności )  

2707   237 925,67 

OGÓŁEM   62 124,56 265 660,62 
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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

     
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
  

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   0,01 0,01 

Dotacje celowe   0,01 0,01 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   0,01 0,01 
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 0,01   

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich   0,01 0,01 
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   0,01 

OGÓŁEM   0,01 0,01 
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DOCHODY STYCZEŃ/2022 

 
   

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVIII/2/2022  

Rady Powiatu w Kielcach   

z dnia 27 stycznia 2022 

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

  

kwota w zł. 

Wyszczególnienie § 
Plan 

Zmniejszenie Zwiększenie 

DOCHODY BIEŻĄCE   0,01 0,01 

Dotacje celowe   0,01   

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa   0,01   
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 0,01   

Płatności w zakresie budżetu środków europejskich     0,01 
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   0,01 

OGÓŁEM   0,01 0,01 

 


