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Załącznik Nr 3 

do uchwały Nr           /2022 

Rady Miasta Kielce 

z dnia          grudnia 2022r. 

 

Objaśnienia 

 

I. Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych w roku 2022. 

 

1. Zmniejszono plan dochodów w roku 2022 o kwotę 4.657.552 z tego:  

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie 

/w okresie między sesjami Rady Miasta/ zwiększono dochody o kwotę                 

1.289.113 zł, w wyniku: 

a/ zwiększeń dochodów bieżących o kwotę 2.091.742 zł na: 

- ochronę zdrowia, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do 

zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, pokrycie kosztów 

wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach 

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 921.072 zł, 

- pomoc społeczną, tj. pomoc obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęcia 

obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, nadanie na 

wniosek numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 531.625 zł, 

- gospodarkę mieszkaniową, tj. wypłatę na rzecz PLAZA NIERUCHOMOŚCI GRZYB 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w Kielcach 

odszkodowania, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 14 października 2022r.                       

w Kielcach – 509.000 zł, 

- oświatę i wychowanie, tj. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe  – 76.394 zł, 

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, tj. działalność bieżącą 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, realizację Programu 

grantowego „Bezpieczne Orlęta” – 33.945 zł, 

- działalność usługową, tj. działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego – 10.000 zł, 

- rodzinę, tj. realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, składki na 

ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia                     

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące             

w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej - 6.339 zł, 

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, tj. koszty rehabilitacji 

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce – 3.367 zł, 
 

 

b/ zmniejszeń dochodów bieżących o kwotę 802.629 zł zaplanowanych na: 

- rodzinę, tj. realizację świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu 

alimentacyjnego – 491.956 zł, 
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- oświatę i wychowanie, tj. finansowanie zadań bieżących związanych                                   

z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 

289.148 zł, 

- administrację publiczną, tj. realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego  

– 13.000 zł, 

;- pomoc społeczną, tj. realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 8.525 zł, 

 

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta zmniejszono plan dochodów ogółem w roku 

2022 o łączna 5.946.665 zł, z tego: 

a/ dochody bieżące zmniejszono o kwotę  5.943.196 zł, w wyniku: 

-  zwiększeń o kwotę 2.694.779 zł, z tytułu: 

 dochodów własnych – 1.775.437 zł, 

 subwencji ogólnej – 505.193 zł, 

 płatności w ramach budżetu środków europejskich  – 354.319 zł, 

 dotacji celowych na programy realizowane z udziałem środków unijnych                            

–  41.681 zł, 

 dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień j.s.t. – 18.149 zł, 

-  zmniejszeń o kwotę 8.637.975 zł z tytułu środków pozabudżetowych, 
 

b/ dochody majątkowe zmniejszono o kwotę  3.469 zł z tytułu środków pozabudżetowych   
 

 

2. Zmniejszono plan wydatków ogółem w roku 2022 o kwotę 5.557.444 zł, z tego:  

1/ w wyniku wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie  

/w okresie między sesjami/ zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.289.113 zł,                    

 

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta zmniejszono plan wydatków w roku 2022 

o kwotę 6.846.557 zł. 

z tego: 

a/ plan wydatków bieżących o kwotę 3.522.638 zł, 

b/ plan wydatków majątkowych o kwotę 3.323.919 zł. 

 

3. Plan przychodów zmniejszono o kwotę 899.892 zł z tytułu wolnych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń 

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,  w tym 

na pokrycie deficytu. 

 

4. Plan rozchodów pozostaje bez zmian. 

 

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia 

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę 4.574.149 zł, 

w tym w zakresie wydatków: 

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.518.701 zł, 
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- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.944.552 zł,  

z tego: 

1/ zwiększono limit wydatków na projekty związane z programami  

realizowanymi z udziałem środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  

u. o f. p. o kwotę 668.052 zł 

w tym: 

- wydatki bieżące o kwotę 524.382 zł 

- wydatki majątkowe o kwotę 143.670 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
 

2/ zwiększono limit wydatków na  

pozostałe projekty lub zadania o kwotę 3.906.097 zł 

w tym: 

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 6.994.319 zł 

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.088.222 zł 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

 

W latach 2023-2024 zwiększono limit wydatków o łączną kwotę 2.819.496 zł na 

przedsięwzięcia realizowane w ramach: 

1/ projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. zmniejszono o kwotę 535.595 zł.  

 

2/ pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono o kwotę 3.355.091 zł,  

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 
 

Powyższych zmian dokonano m.in. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego 

pozostałego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Budowa placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5” z okresem realizacji 2022-2023, 

łączne nakłady finansowe  175.000 zł,  w roku 2023 –  175.000 zł,         

/Zadanie przeniesione do realizacji z zadania rocznego do przedsięwzięć w związku                    

z jednorazową płatnością w 2023 roku/ 

 

Ponadto, dokonano następujących zmian: 

1/ w ramach przedsięwzięcia bieżącego unijnego pn.: „Praktyka czyni mistrza. Staż 

logistyków w przedsiębiorstwach zagranicznych”  zwiększono środki finansowe                  

w kwocie 256.290 zł w roku 2022 oraz zmniejszono środki finansowe w kwocie                 

274.595 zł w roku 2023. Okres realizacji 2022-2024, łączne nakłady finansowe  

339.007 zł,  z tego w roku 2022 – 271.205 zł, w 2023 roku – 63.471 zł, w roku 2024 – 

4.331 zł. 

/Powyższego dokonuje się w celu prawidłowej realizacji projektu/ 
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2/ w ramach przedsięwzięć majątkowych unijnych pn.: 

- „Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej 

na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do                              

ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej” zwiększono środki 

finansowe w kwocie 900 zł w roku 2022 oraz zmniejszono środki finansowe w kwocie 

120.000 zł w roku 2023. Okres realizacji 2014-2024, łączne nakłady finansowe 

28.538.853 zł, w tym w roku 2022 – 3.313.457 zł, w roku 2023 – 22.856.239 zł,                   

w roku 2024 – 2.000.000 zł. 

/Dostosowanie planu do kosztorysu ofertowego Wykonawcy inżyniera/ 

- „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy 

miasta” zwiększono środki finansowe w kwocie 141.600 zł w roku 2022 oraz 

zmniejszono środki finansowe w kwocie 141.000 zł w roku 2023. Okres realizacji 

2016-2023, łączne nakłady finansowe 65.742.769 zł,  w tym   w roku 2022 – 

14.361.189 zł, w roku 2023 – 47.412.000 zł. 

/Środki niezbędne do zapłaty faktury za roboty budowlane/ 

 

3/ w ramach pozostałego przedsięwzięcia bieżącego pn.:  „Plan Zrównoważonej Mobilności 

Miejskiej dla Kielc i KO” przeniesiono środki finansowe z roku 2022 w kwocie 

500.000 zł do roku 2023 w kwocie 317.000 zł oraz do roku 2024 w kwocie 183.000 zł. 

Okres realizacji 2021-2024, łączne nakłady finansowe 583.000 zł,  w tym w roku 2023 – 

400.000 zł, w roku 2024 – 183.000 zł,  

 /Zgodnie z zapisami umowy na opracowanie dokumentu mającego na celu poprawę 

mobilności na drogach w mieście Kielce oraz na terenie Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego, płatność za pierwszą część opracowania zostanie zrealizowana                          

w drugiej połowie 2023 roku, a kolejna w 2024 roku/. 

 
 

4/ w ramach przedsięwzięć pozostałych majątkowych pn.: 

 - „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza                 

Kościuszki 5” przeniesiono środki finansowe w kwocie 1.259.100 zł z roku 2022 do 

roku 2023. Okres realizacji 2021-2023, łączne nakłady pozostają bez zmian, z tego                      

w roku 2022 – 25.900 zł, w roku 2023 – 1.259.100 zł. 

/Powyższego dokonuje się w związku z płatnością za realizację zadania w 2023 roku/ 
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- „Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach  - V etap”  

przeniesiono środki finansowe w kwocie 983.245 zł z roku 2022 do roku 2023. Okres 

realizacji 2020-2024, łączne nakłady pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 –                

16.755 zł, w roku 2023 – 8.993.245 zł, w roku 2024 – 6.130.679 zł. 

/Powyższego dokonuje się z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie 

zamówienia w IV kwartale br. i płatności za faktury Wykonawcy robót w 2023 roku/ 

- „Budowa wschodniej obwodnicy Kielc – dokumentacja projektowa” przeniesiono środki 

finansowe w kwocie 676.746 zł z roku 2022 do roku 2023, łączne nakłady pozostają bez 

zmian. 

 /Powyższego dokonuje się w związku z aneksem nr 4 do umowy z Województwem 

Świętokrzyskim z dnia 20.08.2020r., zgodnie z którym wykonanie dokumentacji 

projektowej do zadania przesunięto na rok 2023/ 

- „Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - 

etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od 

skrzyżowania z ulica Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD” przeniesiono 

środki finansowe w kwocie 141.000 zł z roku 2022 do roku 2023. Okres realizacji 2010-

2024, łączne nakłady finansowe  pozostają bez zmian, w tym w roku 2022 – 680.088 zł, 

w roku 2023 – 5.360.511 zł, w roku 2024 – 9.150.000 zł. 

/Przesunięcie środków do roku 2023 zgodnie z harmonogramem prac/ 

- „Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - etap II” 

zwiększono środki finansowe w kwocie 120.000 zł w roku 2023. Okres realizacji 2022-

2023, łączne nakłady finansowe 2.920.000 zł,  z tego w roku 2022 – 152.230 zł, w roku 

2023 – 2.767.770 zł. 

/Dostosowanie planu do kosztorysu ofertowego inżyniera kontraktu/ 

- „Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby 

Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach” zmniejszono środki finansowe o kwotę 

500.000 zł w 2023 roku. Okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 

560.000 zł, z tego w roku 2022 – 60.000 zł, w roku 2023 – 500.000 zł, 

 

III. Limity wydatków na przedsięwzięcia 

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia zmniejszono limit 

zobowiązań o kwotę 46.436 zł.  


