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Informator budżetowy
o zaplanowanych dochodach
i wydatkach.
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Mając na uwadze makroekonomiczne uwarunkowania, budżet Miasta Kielce na 2018 rok,
jest tak zbudowany, aby zapewniał:

• przygotowanie zadań do efektywnego pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy, na lata
2014-2020,

• utrzymywanie zadawalających wyników na poziomie operacyjnym poprzez kontynuowanie ścisłej kontroli

wydatków,
• ograniczanie udziału środków własnych w finansowaniu najbardziej kosztownych obszarów działalności,
• utrzymywanie wzrostu wydatków operacyjnych na poziomie nie wyższym niż wzrost dochodów operacyjnych,
• zwiększanie dochodów z podatków lokalnych i opłat oraz czynszów poprzez stałą poprawę działań windykacyjnych i egzekucyjnych.
Mamy nadzieję, że Informator, który oddajemy dzisiaj w Państwa ręce jest czytelny i odzwierciedla wymienione wyżej założenia. Jest on również próbą przekazania Państwu, w prosty sposób, informacji o tym, skąd w
budżecie naszego Miasta biorą się pieniądze i na co je wydajemy.

SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA

Barbara Nowak

Wojciech Lubawski
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Budżet Miasta 2015-2018 (mln zł)
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BUDŻET 2018
Dochody:

1.263.766.901 zł
Przychody:

178.814.053 zł

Razem:

1.442.580.954 zł

Wydatki:

1.407.675.939 zł
Rozchody:

34.905.015 zł

Razem:

1.442.580.954 zł
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Wszystkie dochody należne Miastu (jednostka samorządu terytorialnego)
dzielą się na trzy podstawowe grupy:

Dochody własne - środki finansowe, które gromadzimy sami na podstawie ustaw i uchwał Rady
Miasta /podatki, opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy/, a część wpływa z Urzędów
Skarbowych /podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, karta
podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych/ i Ministerstwa Finansów /udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych/. Gmina sama decyduje, na co chce je wydać, ale zawsze
w granicach określonych przepisami prawa.
Subwencja ogólna – środki z budżetu państwa należne gminie, tzn. że otrzymujemy je z Ministerstwa
Finansów z mocy prawa i nie musimy się o nie ubiegać. Są one przeznaczone na finansowanie określonych
celów i nie musimy się z nich rozliczać.
Dotacje celowe z budżetu państwa – środki, które otrzymujemy z budżetu państwa - lecz
w odróżnieniu od subwencji - mamy wskazany ściśle określony cel, na który możemy je wydatkować. Nie
możemy zmienić ich przeznaczenia, a po rozliczeniu niewykorzystaną część musimy zwrócić.
Ponadto Miasto otrzymuje:
Dotacje z innych powiatów na ściśle określone cele np. dopłata do komunikacji lokalnej czy utrzymanie
dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Płatności w ramach budżetu środków europejskich - są to środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej, głównie na inwestycje drogowe.
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Struktura dochodów bieżących w 2018 r. - 1.129.255.753 zł

płatności w ramch środków europejskich
oraz dotacje z budżetu państwa na programy
finansowane udziałem środków europejskich

9 345 323 zł
0,8%

pozostałe dochody

2 325 795 zł
0,2%

dotacje celowe z j. s. t

7 641 065 zł
0,7%

dotacje celowe
z budżetu państwa

212 305 955 zł
18,8%

dochody własne
subwencja ogólna

266 539 017 zł
23,6%

631.198.598 zł
55.9%
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Struktura dochodów majątkowych w 2018 r. – 134.411.148 zł

4 282 002
3%

10 631 500
8%

1 950 000
1%

117 547 646 zł
88%
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płatności w ramach środków europejskich
oraz dotacje z budżetu państwa na programy
finansowane z udziałem środków europejskich

dotacje z budżetu państwa

dochody własne

pozostałe dochody

Układ zadaniowy wydatków
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Udział procentowy poszczególnych zadań w budżecie

29%

prowadzenie, dotowanie
i dostosowanie
sieci szkół i placówek
oświatowo - wychowawczych
do potrzeb edukacyjnych

23%

dotarcie do osób i rodzin
oraz ich wsparcie w zakresie zaspokajania
niezbędnych potrzeb zyciowych poprzez
politykę i pomoc społeczną

22%

rozwój i utrzymanie infrastruktury
drogowej i systemu transportu lokalnego

6%

prowadzenie i rozwój działalności
w zakresie gospodarki komunalnej
i gospodarki mieszkaniowej
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2%

pozyskiwanie dochodów

2%

wspieranie i finansowanie zadań
z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego

2%

organizacja systemu bezpieczeństwa
i ochrony porządku publicznego

2%

wspieranie rozwoju sportu
i kultury fizycznej

2%

1%

2%

1%

2%

0,9%

1%

0,1%

zapewnienie i koordynacja działań
w zakresie bieżącego funcjonowania Urzędu
i nadzór nad realizacją zadań Miasta

obsługa bieżąca mieszkańców

promocja miasta i rozwój atrakcyjności
turystycznej, w tym współpraca z zagranicą

gospodarowanie nieruchomościami
i geodezja

regulowanie i koordynacja spraw z zakresu
budownictwa i planowania przestrzennego

aktywizacja gospodarcza miasta Kielce

ochrona standardów środowiska
naturalnego miasta

zaspokajanie potrzeb zbiorowych w zakresie
ochrony zdrowia mieszkańców miasta Kielce

1%

pozostałe zadania
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404.504.278 zł

Cel:

Prowadzenie, dotowanie i dostosowanie sieci szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych do potrzeb
edukacyjnych

Podnoszenie standardów dostarczanych
usług oświatowo-wychowawczych
w Mieście.

Kluczowe
podzadania:

Cel:

Opracowanie koncepcji funkcjonowania
oraz kierunków kształcenia
w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Kielcach

150.036 zł
Nadzór i bieżące utrzymanie
szkół i placówek oświatowych
publicznych samorządowych

Cel:

36.924.889 zł
W Kielcach funkcjonują obecnie
202 szkoły, do których uczęszcza
38.814 uczniów

Cel:
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W ramach działalności jednostki
planowanych jest 20 spotkań
z przedsiębiorcami oraz szkołami.
Utrzymanie kadr systemu oświaty,
w tym doskonalenie zawodowe
nauczycieli

269.524.528 zł
W jednostkach systemu oświaty,
dla których organem prowadzącym
jest Miasto Kielce, zatrudnionych jest
3.344 nauczycieli i 1.654 pracowników
niepedagogicznych

Prowadzenie nowych inwestycji,
rozbudowa i modernizacja

37.677.287 zł

w tym, m.in.:

Budowa hali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym
im. C.K. Norwida, ul. Jagiellońska 4

Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego
na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego
(Łączne nakłady finansowe 44,3 mln zł)

Modernizacja energetyczna obiektów
użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce
(Łączne nakłady finansowe 8,2 mln zł)

6.430.000 zł

13.896.334 zł

7.950.054 zł
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Cel:

326.268.147 zł

Cel:

Dotarcie do osób i rodzin oraz ich wsparcie w zakresie
zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych poprzez politykę
i pomoc społeczną

Pomoc w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin
oczekujących pomocy. Zwiększenie skuteczności ujawniania osób
i rodzin, które wymagają udzielenia pomocy.

Kluczowe
podzadania:
Prowadzenie i bieżące utrzymanie
instytucji wsparcia dziennego
i całodobowego, w tym domów
pomocy społecznej, placówek
opiekuńczo-wychowawczych, placówek
wsparcia dziennego i ośrodków wsparcia

69.559.874 zł
3.742 osoby korzystające ze wsparcia
Udzielanie świadczeń osobom
uprawnionym w ramach systemu
pomocy społecznej

216.236.161 zł
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66.371 świadczeniobiorców

Prowadzenie żłobków samorządowych
i żłobka zakładowego, zapewnienie
odpowiednich standardów opieki

13.749.251 zł
655 dzieci objętych opieką

Prowadzenie Miejskiej Kuchni
Cateringowej

7.794.788 zł
2.000 osób korzystających
z posiłków

Prowadzenie nowych inwestycji, rozbudowa
i modernizacja oraz zakupy inwestycyjne

7.899.205 zł

w tym, m.in.:

Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku
Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj” w Kielcach w celu
świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom
dotkniętym problemem alkoholizmu
(Łączne nakłady finansowe 2,5 mln zł)

Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii
w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2
(Łączne nakłady finansowe 2,9 mln zł)

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy
ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem
dla ofiar przemocy domowej PCK
(Łączne nakłady finansowe 1,4 mln zł)

1.527.945 zł

1.412.260 zł

967.530 zł
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303.915.467 zł

Cel:

Rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej
i systemu transportu lokalnego

Zaspokajanie potrzeb transportowych
mieszkańców i podnoszenie jakości
systemu transportu.

Kluczowe
podzadania:

Cel:

Realizowanie Strategii Miasta
w zakresie rozbudowy układu
komunikacyjnego i lokalnego transportu zbiorowego

178.442.280
zł
Cel:
Długość nowo wybudowanych i przebudowanych dróg – 8.125 mb
Liczba zrealizowanych kilometrów
taboru komunikacji miejskiej w ciągu
roku – 12.900.000 km

Cel:
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Bieżące utrzymanie i ochrona
pasa drogowego

28.778.874 zł
Powierzchnia remontów bieżących
ulic - 46.000 m2
Powierzchnia pasa drogowego objęta
oczyszczaniem - 5.179.121m2
Finansowanie lokalnego transportu
zbiorowego

88.902.504 zł
Koszt wykonanego kilometra przez
autobusy na terenie Miasta i gmin
ościennych 6,57 zł

W ramach podzadania „Realizowanie Strategii Miasta
w zakresie rozbudowy układu komunikacyjnego i lokalnego
transportu zbiorowego” prowadzone będą inwestycje za kwotę:

164.937.514 zł

w tym, m.in.:

Budowa Centrum Komunikacyjnego
wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów
(Łączne nakłady finansowe 41,7 mln zł)

Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach
(Łączne nakłady finansowe 30,1 mln zł)

Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową
skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską
oraz z al. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego
(Łączne nakłady finansowe 37,3 mln zł)

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku
skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa
(Łączne nakłady finansowe 37,9 mln zł)

Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74
do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej
i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa
z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu
ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek
(Łączne nakłady finansowe 121,2 mln zł)

24.126.000 zł
23.473.760 zł
18.659.135 zł

17.734.454 zł
14.433.447 zł

17

89.936.214 zł

Cel:

Prowadzenie i rozwój działalności w zakresie gospodarki
komunalnej i gospodarki mieszkaniowej

Zaspokajanie i poprawa warunków
socjalno-bytowych mieszkańców Gminy,
poprawa estetyki Miasta

Kluczowe
podzadania:

Cel:

Zarządzanie i rozwój gminnego zasobu
mieszkaniowego oraz kształtowanie
polityki mieszkaniowej

1.529.496 zł
Gospodarowanie odpadami komunalnymi

30.704.800 zł

Cel:
Ilość odebranych
i zebranych odpadów
z terenu Miasta – 60 000 Mg
Stosunek selektywnie zebranych
odpadów do zmieszanych – 25 %

Cel:
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Prowadzenie działalności w zakresie
gospodarki komunalnej – 9.829.415 zł
Średniomiesięczny koszt
utrzymania porządku i czystości
w mieście – 199.167 zł
Średniomiesięczny koszt utrzymania
zieleni i małej architektury w parkach
-134.542 zł
Sprawowanie opieki nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy Kielce
– 853.326 zł
Liczba zwierząt przebywających
w schronisku – 1000 szt.

Prowadzenie nowych inwestycji,
rozbudowa i modernizacja

22.871.501 zł

w tym, m.in.:

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej
w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików
wraz z odtworzeniem nawierzchni
(Łączne nakłady finansowe 4,6 mln zł)

4.549.958 zł

Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy
ul. 1 Maja 224 w Kielcach – I etap
(Łączne nakłady finansowe 19 mln zł)

3.300.000 zł

Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka
w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska,
Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową
infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych
(Łączne nakłady finansowe 19,1 mln zł)

3.145.000 zł

Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur
- przepompownie wraz z kanałem tłocznym
(Łączne nakłady finansowe 4,1 mln zł)

3.700.000 zł

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt
(Łączne nakłady finansowe 3,8 mln zł)

3.132.000 zł

Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach
- dokumentacja + realizacja
(Łączne nakłady finansowe 7,8 mln zł)

1.700.000 zł
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Cel:

34.895.399 zł

Wspieranie i finansowanie zadań
z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego

Cel: Upowszechnianie kultury

Kluczowe
podzadania:

Cel:

Tworzenie, dotowanie i nadzór nad
samorządowymi instytucjami kultury
oraz dotowanie organizacji pożytku
publicznego

24.529.464 zł
Wartość środków przeznaczonych
na realizację wydarzeń kulturalnych
w przeliczeniu na 1 mieszkańca
– 130,40 zł
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Działalność edukacyjna o charakterze
patriotycznym

1.327.167 zł
Liczba uczestniczących w zajęciach edukacyjnych, konkursach, spotkaniach
z książką, imprezach okolicznościowych
– 17.000 os.

Realizacja zadań związanych
z ochroną dziedzictwa narodowego

221.341 zł
Liczba obiektów zabytkowych
objętych Gminną Ewidencją
Zabytków – 554 szt.

Prowadzenie nowych inwestycji,
rozbudowa i modernizacja

5.440.135 zł

w tym, m.in.:

Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1
w Kielcach, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”
(Łączne nakłady finansowe 29,2 mln zł)

3.779.656 zł

Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku
przy Pl. Wolności 2
(Łączne nakłady finansowe 1,5 mln zł)

500.000 zł

Modernizacja dachu Kieleckiego Centrum Kultury

225.000 zł
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33.276.638 zł

Cel:

Promocja miasta i rozwój
atrakcyjności turystycznej,
w tym współpraca z zagranicą

Pozyskanie nowych
inwestorów dla Miasta.

Prowadzenie nowych inwestycji,
rozbudowa i modernizacja

19.783.997 zł

w tym, m.in.:

Kluczowe
podzadania:

Promocja krajowa i zagraniczna
miasta, w tym gospodarcza, wspieranie
przedsiębiorczości, długookresowa
strategia rozwoju Miasta Kielce

8.943.762 zł
Liczba obsłużonych zapytań
inwestorskich – 40
Nakłady poniesione na promocję
Miasta na jednego mieszkańca
– 44,07 zł
Administrowanie/zarządzanie
rezerwatami przyrody

3.798.189 zł
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Ilość odwiedzających nadzorowane
obiekty – 230.000 osób

Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej
na terenach przyrodniczo cennych administrowanych
przez Geopark Kielce
(Łączne nakłady finansowe 13,9 mln zł)

9.026.387 zł
Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu
o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego
(Łączne nakłady finansowe 9,1 mln zł)

7.306.907 zł
Geopark Kielce – Ogród Botaniczny
(Łączne nakłady finansowe 19,9 mln zł)

2.720.000 zł

25.273.198 zł

Cel:

Wspieranie rozwoju sportu
i kultury fizycznej

Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu
do zróżnicowanej oferty w zakresie kultury fizycznej,
popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży.

Kluczowe
podzadania:
Tworzenie warunków organizacyjnych
sprzyjających rozwojowi sportu

2.950.691 zł
Koszt roczny organizowanych imprez
masowych na 1-go mieszkańca -1,56 zł

Prowadzenie nowych inwestycji,
rozbudowa i modernizacja

Utrzymanie i organizacja bazy
sportowo-rekreacyjnej wraz
z zapleczem noclegowym

18.336.143 zł
Liczba korzystających z infrastruktury
sportowej – 744.820 osób

3.414.389 zł

Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty
oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim
przy ul. Kusocińskiego 53

w tym, m.in.:

2.500.000 zł
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20.639.115 zł

Aktywizacja gospodarcza
miasta Kielce

Kluczowe
podzadanie:
Pozyskiwanie nowych inwestorów i nowych lokatorów w ramach posiadanej infrastruktury

10.373.160 zł
- Powierzchnia wynajmowanych lokali do powierzchni całkowitej pod wynajem - 96 %
(Zespół Inkubatorów Technologicznych)
- Powierzchnia wynajmowanych lokali do powierzchni całkowitej pod wynajem - 94 %
(Centrum Technologiczne)
- Powierzchnia sprzedanych terenów inwestycyjnych do powierzchni uzbrojonych terenów - 50 %
- Liczba zrealizowanych usług (consulting, doradztwo, spotkania brokerskie, audyty,
usługi centrów kompetencji, networking, etc.) - 100 szt.

Prowadzenie nowych inwestycji,
rozbudowa i modernizacja
Rozwój obszarów B+R KPT
(Łączne nakłady finansowe 83,2 mln zł)
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Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT – Strefa B i C
(Łączne nakłady finansowe 15,9 mln zł)

10.265.955 zł

w tym, m.in.:

7.250.000 zł
3.015.955 zł

6.501.036 zł

Cel:

Zaspokajanie potrzeb
zbiorowych w zakresie ochrony
zdrowia mieszkańców
Miasta Kielce

Polepszenie stanu zdrowia mieszkańców
Miasta Kielce

Kluczowe
podzadania:

Cel:

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

4.508.570 zł

Cel:

Liczba osób objętych działaniami – 8.000
Liczba porad – 15.500

Cel:

Profilaktyka i promocja zdrowia

1.992.466 zł
Liczba prowadzonych programów – 5:
- program profilaktyki zakażeń
pneumokokowych
- program profilaktyki zakażeń
meningokokowych
- program profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka
ludzkiego HPV
- program szczepień przeciw grypie
- program prewencji ospy wietrznej.
Liczba świadczeń profilaktycznych
– 18.500
Liczba osób korzystających
z programów z zakresu promocji
zdrowia - 8.000
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Zadanie:

Zadanie:

Zadanie:

Obsługa bieżąca mieszkańców - 30.803.484 zł
CEL: Sprawna i terminowa obsługa mieszkańców, przeciwdziałanie bezrobociu

Organizacja systemu bezpieczeństwa
i ochrony porządku publicznego - 29.876.219 zł
CEL: Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona porządku publicznego w mieście

Zadanie:

Gospodarowanie nieruchomościami i geodezja - 19.332.069 zł
CEL: Zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie gospodarowania
nieruchomościami i geodezji

Zadanie:

Regulowanie i koordynacja spraw z zakresu budownictwa
i planowania przestrzennego – 5.996.445 zł
CEL: Harmonizacja przestrzeni w mieście. Minimalizacja konfliktów przestrzennych,
własnościowych i prawnych. Racjonalność zagospodarowania przestrzeni miejskiej.

Zadanie:

Zadanie:
Pozostałe
zadania:
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Zapewnienie i koordynacja działań w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu i nadzór nad realizacją zadań Miasta - 33.417.981 zł
CEL: Wypełnianie funkcji służebnych wobec mieszkańców i pracowników

Ochrona standardów środowiska naturalnego miasta - 2.560.585 zł
CEL: Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów

40.479.664 zł

Szczegółowe dane w zakresie budżetu i jego realizacji
dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miasta
www.bip.kielce.pl
oraz w Referacie Planowania Budżetu Miasta /Wydział Budżetu/ pok. 206
ul. Rynek 1 w Kielcach, tel.: 041-36-76-206.
www.um.kielce.pl
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projekt: Dariusz Ścisło

