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powierzchnia użytków rolnych

91270 ha 
(ok. 48 proc.)

powierzchnia lasów

41 737 ha 
(ok. 22 proc.)

powierzchnia terenów zurbanizowanych

30 655 ha
(ok. 16 proc.)

liczba gmin    

17
liczba miast   

10
ludność

ok. 363 tys.

powierzchnia        

1899,61 km kw.
zalesienie      

ok. 22 proc.
gęstość zaludnienia       

191 osób/km kw.

największe miasto      

Swarzędz 
(ok. 31 tys. mieszkańców)

najmniejsze miasto      

Stęszew
(ok. 5,9 tys. mieszkańców)

największa wieś      

Koziegłowy
(ok. 11 tys. mieszkańców)

Dane do przygotowania broszury opracowało Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, www.powiat.poznan.pl
Wykresy przygotowano we współpracy ze specjalistami z serwisu BIQdata.
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PO 1

Gdybym miał w budżecie
miliard złotych, to
postawiłbym przede
wszystkim na drogowe
obejście Poznania od
strony północno-
wschodniej. 

Kompleksowo zajęlibyśmy
się też szpitalem
w Puszczykowie
i pomyślelibyśmy o jednej
siedzibie dla naszej
administracji – mówi Jan
Grabkowski, starosta
poznański.

ROZ MO WA Z
JA NEM GRAB KOW SKIM
sta ro stą po znań skim 

TO MASZ CYL KA: Dziś bud żet po wia tu
po znań skie go to oko ło 250 mln zł.
Gdy by pan miał do dys po zy cji mi -
liard zło tych, co by mog ło być prio -
ry te tem?
JAN GRAB KOW SKI, STA RO STA PO ZNAŃ SKI:
– Po sta wił bym prze de wszyst kim na
dro go we obej ście Po zna nia od stro -
ny pół noc no-wschod niej. Roz ma wia -
my o nim od 15 lat i, mó wiąc ob ra zo -
wo, mu si my prze ko nać kil ka in sty -
tu cji – z Urzę dem Mar szał kow skim
czy Ge ne ral ną Dy rek cją Dróg Kra jo -
wych i Au to strad włącz nie – że by ten
pro jekt re a li zo wać. Kom plek so wo za -
ję li byś my się szpi ta lem w Pusz czy -
ko wie. Dziś in we stu je my w nie go krok
po kro ku. Gdy byś my mie li tak du ży
bud żet, z tej lecz ni cy móg łby po wstać
oś ro dek na bar dzo wy so kim po zio -
mie. W trze ciej ko lej no ści po my śle -
li byś my o jed nej sie dzi bie dla na szej
ad mi ni stra cji. 
Chciał by pan bu do wać pa łac dla
urzęd ni ków? 

– Nie o to cho dzi. Ale dziś na si
pra cow ni cy urzę du ją w trzech róż -
nych pun ktach. Przy ul. Jac kow skie -
go za a dap to wa liś my bu dy nek po
daw nej fa bry ce bu tów. Przy ul. Sło -
wac kie go zlo ka li zo wa ne są na sze ko -
mór ki or ga ni za cyj ne i jed nost ki zaj -
mu ją ce się m.in. po mo cą spo łecz ną:
Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie, Wy dział Spraw Spo łecz nych
i Zdro wia czy Po wia to wy Zes pół do
spraw Orze ka nia o Nie peł no spraw -
no ści. Tu taj mie ści się rów nież Biu -
ro Po wia to we go Rzecz ni ka Kon su -
men tów. Przy ul. Zie lo nej z ko lei
swo ją sie dzi bę ma Za rząd Dróg Po -
wia to wych oraz Po wia to wy In spek -
to rat Nad zo ru Bu do wla ne go. Urzęd -
ni cy po win ni mieć kom fort pra cy,
ale to prze de wszyst kim klien ci sko -
rzy sta li by na tym, gdy by ca ła po wia -
to wa ad mi ni stra cja znaj do wa ła się
w tym sa mym miej scu. Pod poz nań -
skie gmi ny za miesz ku je dziś ponad
360 tys. lu dzi. To o ponad 100 tys.
wię cej niż 17 lat te mu, kie dy po wsta -
wał po wiat. Ła two więc so bie wy o -
bra zić, że i spraw w urzę dach jest
wię cej. Wiem, że to mo że bu dzić
pew ne emo cje, ale bu dy nek ad mi -
ni stra cyj ny z praw dzi we go zda rze -
nia na praw dę jest nam po trzeb ny. 

Wy dat ki na ad mi ni stra cję bu dzą
za wsze spo łecz ne emo cje. Ja ka
kwo ta jest rocz nie prze zna cza na
na ten cel? 

– Łącz nie z ge o de zją czy za rzą dem
dróg na ad mi ni stra cję wy da je my oko -
ło 43 mln zł. W sa mym urzę dzie sta -
ra my się utrzy mać jed ne go pra cow -
ni ka na ty siąc miesz kań ców i tę pro -
por cję w mia rę moż li wo ści uda je
nam się za cho wać. Choć nie ma co
ukry wać, że obo wiąz ków nam przy -
by wa, więc z ko niecz no ści za trud -
nia my no we oso by. Nie mo że my so -
bie poz wo lić na to, by prze kra czać
ter mi ny zwią za ne na przy kład
z wydawaniem poz wo leń na bu do -
wę. Nie ukry wam, że w urzę dzie ce -
ni my pro fe sjo na li stów, któ rym
w mia rę moż li wo ści do brze  pła ci -
my, ale w za mian ocze ku je my do -
brej i rze tel nej pra cy. Wiem, że
wśród klien tów wi ze ru nek urzęd -
ni ków nie za wsze jest po zy tyw ny.
Sam za ła twiam róż ne spra wy i sty -
kam się z róż ny mi po sta wa mi. Ale
pro szę pa mię tać, że urzęd nik to też
czło wiek. Mo że po peł niać błę dy, al -
bo mo że mieć po pro stu zły dzień.
Dla te go, bez wzglę du na wszyst ko,
mam sza cu nek dla kie row ni ka i dla
sprzą ta czki, dla in spek to ra i kie row -
cy. Wszy scy ro bi my prze cież co
w na szej mo cy, by swo ją pra cę wy -
ko ny wać naj le piej, jak po tra fi my.

My śla łem, że przy dzie le niu te go
wy ma rzo ne go mi liar da wspom ni
pan o sze ro ko ro zu mia nych przed -
sięw zię ciach spo łecz nych. Nie ma
tu pil nych po trzeb? 

– Po trze by są za wsze, ale aku rat
w tej ma te rii pie nię dzy nie ża łu je -
my. Do my dziec ka dzia ła ją na praw -
dę na wy so kim po zio mie. Szyb ko
i spraw nie do sto so wu je my też na -
sze pla ców ki do zmie nia ją cych się
prze pi sów. Już dziś wie my, że od
2017 r. w jed nym do mu bę dzie mog -
ło za miesz kać 15, a nie – jak do tych -
czas – 30 dzie ci. To jest wy zwa nie
i trze ba się do nie go od po wied nio
przy go to wać. Z czę sty mi zmia na mi
prze pi sów bo ry ka się tak że szkol -
nic two. Po wiat ma pod opie ką trzy
gim na zja – w Mo si nie, Pusz czy ko -
wie, gdzie jest rów nież li ce um,

i w Oś rod ku Szkol no-Wy cho waw -
czym dla Dzie ci Nie wi do mych
w Owiń skach. Choć spo ro w nie in -
we stu je my, ma jąc do dys po zy cji mi -
liard zło tych, zro bi li byś my wię cej.
W naj bliż szym cza sie pla nu je my
m.in. prze bu do wę za byt ko wych
wnętrz, któ re mu si my do sto so wać
do po trzeb nie wi do mych, do te go
wy ko na ny zo sta nie par king i od po -
wied nie pod ja zdy. 
Zo staw my za tem ten mi liard i po -
dziel my to, co ma my dziś. Skąd się
bie rze to re al ne ćwierć mi liar da
w rocz nym bu dże cie?

– To są prze de wszyst kim do cho -
dy z dwóch po dat ków oraz róż ne go
ro dza ju sub wen cje czy przy cho dy
ze sprze da ży ma jąt ku. Z po dat ku
PIT od osób fi zycz nych ma my po -
nad 100 mln zł, a z CIT od osób praw -

nych – ko lej nych kil ka mi lio nów.
Resz ta to właś nie sub wen cje, np. na
oświa tę. War to za zna czyć, że do sta -
je my na nią oko ło 43 mln zł, ale wy -
da je my po nad 67. A wszyst ko dla te -
go, że spo ro in we stu je my. Na przy -
kład koń czy my pro jekt Cen trum
Kształ ce nia Prak tycz ne go przy
Zes po le Szkół nr 1 w Swa rzę dzu.
To bę dzie jed no z naj bar dziej fun -
kcjo nal nych i naj le piej wy po sa żo -
nych cen trów na ska lę ogól no pol -
ską. Tę in we sty cję zre a li zu je my
dzię ki fun du szom z Unii Eu ro pej -
skiej. Na sta wi liś my się bo wiem na
kształ ce nie za wo do we. Po sta wi liś -
my so bie za cel, by ab sol wen ci na -
szych szkół od ra zu po skoń cze niu
edu ka cji zna le źli za trud nie nie. Ma -
my więc kla sy zin te gro wa ne, gdzie
część uczniów kształ ci się w za wo -

Sta ro sta po znań ski: Mu si my dzia łać ra zem

Wła dze po wia tu chcą, by po wsta ła pół noc na ob wod ni ca Po zna nia. Mia ła by się ona za czy nać w Złot ko wie, gdzie na ra zie koń czy się eks pre so wa dro ga S11
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BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO

DOCHODY POWIATU POZNAŃSKIEGO 
W LATACH 2013 - 2016

2013

190 000 000  zł

250 000 000 zł

260 000 000 zł

240 000 000 zł

270 000 000 zł

230 000 000 zł

220 000 000 zł

210 000 000 zł

200 000 000 zł

2014 2015

213 70
0 428 zł

 

233 612 256 zł

239 579
 845 zł

250 838 423 zł

2016

JAN GRAB KOW SKI:

Sprawa ul. Gdyńskiej
pokazała, że powiat może
być równorzędnym
partnerem dla Poznania,
gdy działa razem. Musimy
usiąść przy stole
i rozmawiać, nawet jeśli
mamy różne interesy.
Wierzę, że mimo różnic
zawsze można osiągnąć
kompromis
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dzie fry zje ra, a in ni sta wia ją na ga -
stro no mię czy ho te lar stwo. Ale
ma my też kla sy pa tro nac kie, np.
Volkswa ge na. O jed no miej sce
w kla sie o pro fi lu mon ter me cha -
tro nik sta ra ją się trzy oso by. Po -
dob nym za in te re so wa niem cie szy
się za wód elek try ka sa mo cho do -
we go. Już od wrześ nia na ry nek
pra cy wcho dzić bę dzie co ro ku co
naj mniej stu ab sol wen tów, któ rzy
z pew no ścią za si lą sze re gi firm po -
dob nych do Volkswa ge na.
Sko ro za in te re so wa nie jest tak
du że, dla cze go nie otwie ra cie
wię cej ta kich klas?

– Ta kie ma my moż li wo ści i ta -
kie też jest za po trze bo wa nie na
ryn ku pra cy. Pra co daw cy ma ją
pla ny na kon kret ny rok. Prze wi -
du ją na przy kład wy mia nę kadr.

W opar ciu o te da ne przy go to wu -
je my na szych uczniów. Po trzech
la tach in ten syw nej na u ki mło dy
czło wiek zna już fa bry kę, lu dzi
i nie mal od ra zu mo że roz po czy -
nać pra cę. Wspom nę, że współ pra -
ca z f ir ma mi trwa po nad 10 lat.
Wcie la liś my ten po mysł w ży cie
w cza sie, kie dy by ła mo da na lik -
wi do wa nie szkół za wo do wych czy
li ce ów pro fi lo wa nych. Ja ta kich
dzia łań ni gdy nie ak cep to wa łem.
Sam ukoń czy łem tech ni kum i do -
ce niam ro lę ta kie go kształ ce nia.
Dziś to nie ża den wstyd, że ktoś
jest po szko le za wo do wej. Na si ab -
sol wen ci ma ją do brą pra cę, a dro -
ga do dal szej edu ka cji po zo sta je
dla nich wciąż otwar ta. Nie rzad -
ko koń czą stu dia z au to ma ty ki i ro -
bo ty ki na Po li tech ni ce Po znań -

skiej. Za pra szam wszyst kich do
na szych szkół, któ re zde cy do wa -
nie prze czą ne ga tyw nym ste re o -
ty pom. Mło dzież na przer wach
gra w bi lard, ping-po nga, wy stę -
pu je w kon kur sach re cy ta tor skich.
Oczy wi ście, zda rza ją się po je dyn -
cze przy pad ki, gdy coś w sy ste mie
za wo dzi, ale my na na szą mło dzież
na rze kać nie mo że my. To są fan -
ta stycz ni lu dzie, tyl ko trze ba im
dać szan sę. My da je my węd kę,
a oni mu szą te go ro ba ka od po -
wied nio za cze pić i ryb kę wy cią -
gnąć. 
Bud żet za wsze wy glą da tak, że
każ dy do sta je mniej, niż chciał -
by. Jak za tem dzie lo ne są pie nią -
dze? 

– Na po cząt ku sze fo wie wszyst -
kich in sty tu cji pi szą ta ką swo ją li -

stę ma rzeń, co by chcie li zro bić i za
ile. Ale re a lia ma my, ja kie ma my.
Nie ukry wam, że na pierw szym
eta pie naj ła twiej uci na się pier wsze
50 mln zł. Ale prob lem za czy na się
wte dy, gdy na koń cu kon stru o wa -
nia bud że tu mu si my jesz cze ob -
ciąć osta t nie 5 mln. Nie bar dzo jest
z cze go, bo wszyst kie wy dat ki są
od po wied nio uza sad nio ne.

Na prze ło mie mar ca i kwiet nia
roz li cza my ubieg ły rok. Z wol nych
środ ków, któ re te raz wy nio sły po -
nad 14 mln zł, w za leż no ści od ro -
ku, do kła da my do po szcze gól nych
dzia łań. W tym ro ku do dat ko we 8
mln zo sta ło prze zna czo ne na dro -
gi. Wiem, że każ dy chciał by wię -
cej, ale bud żet nie jest z gu my. Dla -
te go tak bo li mnie po da tek „ja no -
si ko wy”. W tym ro ku od da je my
po nad 21 mln zł i z bo ga te go po wia -
tu sta je my się naj bied niej szym
w prze li cze niu na jed ne go miesz -
kań ca. Bo tę kwo tę na praw dę móg -
łbym spo żyt ko wać le piej. Tym cza -
sem od ro ku 2004 od da liś my 130
mln zł, czy li po nad po ło wę na sze -
go rocz ne go bud że tu. 
Spo ro emo cji w osta t nich dniach
wy wo ła ła kwe stia szpi ta la
w Pusz czy ko wie. Opo zy cja z PiS
za a ta ko wa ła was za pla ny
sprze da ży przy szpi tal ne go blo -
ku. Nie ła twiej by ło by po zbyć się
tej pla ców ki?

– Za le ży nam na tym szpi ta lu.
Nie chce my, by tra fiał na ko mer -
cyj ny ry nek. I w mia rę moż li wo ści
w nie go in we stu je my, choć zda je -
my so bie spra wę, że to spo ry cię -
żar dla sa mo rzą du. Wy bu du je my
blok ope ra cyj ny, któ ry do ce lo wo
kosz to wać może oko ło 25-30 mln
zł. Ma my też tam bli sko 7 hek ta -
rów te re nu, gdzie moż na by wy bu -
do wać na przy kład dom spo koj nej
sta ro ści. My śli my o tym, ne go cju -
je my z wła dza mi mia sta zmia nę
miej sco we go pla nu za gos po da ro -
wa nia prze strzen ne go, by tam in -
we sto wać. 
Oprócz szpi ta li naj wię cej emo cji
bu dzi kwe stia dróg. Na ich stan
na rze ka ją kie row cy nie mal w ca -
łym kra ju. Ja kie są moż li wo ści
po pra wy sy tu a cji na pod leg łych
wam dro gach po wia to wych? 

– Co ro ku mo der ni zu je my dwie
dro gi z Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych, czy -
li „sche ty nó wek”. W tym ro ku jest
to ul. Kier ska w Ro kiet ni cy i Skó -
rzew ska w Skó rze wie. W ra mach
uni j nych Zin te gro wa nych In we sty -
cji Te ry to rial nych bę dzie my też
skła dać wnio ski na re mon ty dróg
po wia to wych, któ re od cho dzą od
eks pre só wek. Bę dzie my je mo der -
ni zo wać. Po ja wia się jed nak prob -
lem, bo są one nisz czo ne przez
cięż kie po ja zdy. Tak jest na przy -
kład w Po bie dzi skach, gdzie dro -
ga od cho dzi od S5, a cię ża rów ki ja -
dą po tem przez ry nek. Wspól nie
z GDDKiA mu si my po szu kać kom -
pro mi su. W mo im od czu ciu ko -
niecz ne jest tak że utwo rze nie
wspom nia ne go wcześ niej obej ścia
pół noc no-wschod nie go. 
Któ rę dy mia ła by biec ta ob wod -
ni ca?

– Za czy na ła by się na wy so ko ści
Złot ko wa przy dro dze kra jo wej nu -
mer 11. Prze cho dzi ła by przez po -
li gon aż do Bie dru ska al bo na po -
zio mie Ra do je wa i wy cho dzi ła
w oko li cach si lo su zbo żo we go
w Czer wo na ku. Bieg ła by da lej
w stro nę Miel na i Wie rzon ki, do -
cie ra jąc do Uza rze wa przy sta rej

„piąt ce”. Na stęp nie kie ro wa ła by
się na Pa czko wo, prze ci na ła by to -
ry ko le jo we do War sza wy i łą czy -
ła się po przez wschod nią ob wod -
ni cę Po zna nia z au to stra dą. Zbu -
do wa nie ta kiej dro gi jest szan są na
dal szy roz wój gos po dar czy ca łe go
po wia tu. Już dziś wy da je my rocz -
nie oko ło 8 ty się cy róż ne go ro dza -
ju poz wo leń na bu do wę. To po ka -
zu je si łę na sze go po wia tu. Dzię ki
tej dro dze jesz cze bar dziej ru szy -
li byś my do przo du. 
To przez kło po ty ko mu ni ka cyj ne
Stę szew stra cił na rzecz Wrześ -
ni moż li wość lo ka li za cji na swo -
im te re nie no wej fa bry ki
Volkswa ge na?

– Roz ma wiać z nie miec ki mi fa -
chow ca mi to by ła praw dzi wa przy -
jem ność. Prze szliś my do brą ne go -
cja cyj ną szko łę i li czy liś my się
w roz gryw ce. Na sza lo ka li za cja
w Stry ko wie pod Stę sze wem do sa -
me go koń ca by ła po waż nie roz wa -
ża na. Ale ro zu miem, dla cze go osta -
tecznie wy bra no Wrześ nię. Na na -
szym te re nie ko niecz ne by ły by pra -
ce zwią za ne z wy rów ny wa niem
grun tu, co kosz to wa ło by in we sto -
ra do dat ko we kil ka set mi lio nów
zło tych. Po tych roz mo wach po ja -
wił się jed nak ko lej ny po ten cjal ny
in we stor. Ja gu ar Land Ro ver osta -
tecznie za in we sto wał na Sło wa cji,
bo nie by liś my w sta nie za gwa ran -
to wać mu 5 ty się cy rąk do pra cy.
To po ka zu je, jak waż na jest Po znań -
ska Ko lej Me tro po li tal na, łą czą ca
tak że są sied nie po wia ty. Jej ist nie -
nie da je szan sę na szyb kie prze -
miesz cza nie się do no we go miej -
sca pra cy. 
Osta t nie mie sią ce po ka za ły, że
jed nym z wa szych prio ry te tów
jest do fi nan so wa nie po li cji czy
stra ży po żar nej. Dla cze go tak
bar dzo sta wia cie na bez pie czeń -
stwo?

– Rze czy wi ście, wy bu do wa liś -
my ko mi sa riat po li cji w Lu bo niu.
Ko lej ne po wsta ną w Do pie wie i Su -
chym Le sie. W pla nach jest tak że
bu do wa ko mi sa ria tu w Klesz cze -
wie. Współ fi nan su je my za kup sa -
mo cho dów i po trzeb ne go sprzę -
tu. Po wiat ufun do wał tak że na gro -
dę dla dziel ni co we go ro ku. Wspie -
ra my rów nież straż po żar ną.
Chce my wy bu do wać straż ni cę dla
zachodnich gmin powiatu i nie u -
stan nie roz wi ja my strażacki oś ro -
dek szko le nio wy w Bo le cho wie.
Nie ża łu je my pie nię dzy na szko -
le nia czy edu ka cyj ne kon kur sy dla
dzie ci i mło dzie ży. Na pro mo cję
bez pie czeń stwa wy da my w tym
ro ku 3 mln zł i uwa żam, że to nie
są pie nią dze wy rzu co ne w bło to.
Ha sło „Bez piecz ny po wiat” to nie
pu ste sło wa, lecz zo bo wią za nie,
za któ rym idą kon kret ne dzia ła -
nia. 
Moż na mó wić o jed nym po wie cie
po znań skim? Two rzy go aż 17
gmin, każ da ma swo je in te re sy. 

– Po wiem prze wrot nie, że osta -
t nie spo ry z pre zy den tem Po zna -
nia Jac kiem Jaś ko wia kiem nie sa -
mo wi cie nas skon so li do wa ły.
Wspól ny apel w spra wie ul. Gdyń -
skiej po ka zu je, że po wiat mo że być
rów no rzęd nym par tne rem dla mia -
sta, gdy bę dzie my dzia łać ra zem.
Mu si my usiąść przy sto le i roz ma -
wiać, na wet je śli ma my róż ne in te -
re sy. Wie rzę, że mi mo róż nic za-
wsze moż na osią gnąć kom pro mis.
Tyl ko dzię ki te mu po wiat mo że być
na praw dę sil ny. �

ROZ MA WIAŁ TO MASZ CYL KA

BUDŻET POWIATU POZNAŃSKIEGO
NA ROK 2016
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PO 1

Nowy oddział w szpitalu
w Puszczykowie, nowy
komisariat policji
w Dopiewie, Centrum
Kształcenia Praktycznego
w Swarzędzu – to
najbardziej spektakularne
inwestycje, które w tym
roku przeprowadzi powiat
poznański.

Bud żet to rocz ny plan fi nan so wy, na
któ ry skła da ją się do cho dy, wy dat ki,
przy cho dy i roz cho dy. Dzię ki nie mu
moż li we jest ra cjo nal ne gos po da ro -
wa nie środ ka mi fi nan so wy mi po wia -
tu. Bud żet uchwa la Ra da Po wia tu.

Do cho dy
To środ ki, któ re po wiat do sta je i prze -
zna cza na re a li za cję swo ich usta wo -
wych za dań. To prze de wszyst kim
udzia ły w po dat kach, sub wen cje, do -
cho dy z ma jąt ku po wia tu, spad ki, da -
ro wiz ny i za pi sy, od set ki oraz po zo -
sta łe do cho dy włas ne. Na do cho dy
skła da ją się:

– do cho dy włas ne, czy li środ ki,
któ re po wiat gro ma dzi przez po bie -
ra nie op łat, do cho dy z mie nia, od set -
ki czy da ro wiz ny. To tak że środ ki, któ -
re po wiat do sta je od in nych jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go;

– do ta cje otrzy my wa ne prze de
wszyst kim z bud że tu pań stwa. Są one
prze zna czo ne na ści śle okre ślo ne ce -
le, a po ich wy da niu nie zbęd ne jest
ich do kład ne roz li cze nie;

– sub wen cje rów nież po wiat otrzy -
mu je z bud że tu pań stwa i prze zna -
cza je głów nie na wy dat ki zwią za ne
z oświa tą i wy cho wa niem;

– udzia ły w po dat kach to udzia ły
w po dat ku do cho do wym od osób fi -
zycz nych (PIT), któ re po wiat otrzy -
mu je z Mi ni ster stwa Fi nan sów, oraz
udzia ły w po dat ku do cho do wym od
osób praw nych (CIT), któ re są prze -
ka zy wa ne do po wia tu z urzę dów
skar bo wych.

Wy dat ki
To środ ki, któ re za pla no wa ne są na re -
a li za cję za pla no wa nych za dań. To m.in.
utrzy ma nie i re mon ty dróg po wia to -
wych, wspie ra nie dzia łań zza kre su kul -
tu ry, spor tu, zdro wia, po mo cy spo łecz -
nej czy za pew nie nie bez pie czeń stwa
pu blicz ne go. Ok. jed nej czwar tej wszyst -
kich wy dat ków to środ ki prze zna czo -
ne na oświa tę. 

Przy cho dy
To ka pi tał po zo sta ły z po przed nich
lat oraz po ży czki i kre dy ty pla no wa -
ne do za cią gnię cia w bie żą cym ro ku.

Roz cho dy
To środ ki prze zna czo ne na spła tę za -
cią gnię tych wcześ niej zo bo wią zań fi -
nan so wych.

Su ma pla no wa nych do cho dów
i przy cho dów mu si być rów na su mie
pla no wa nych wy dat ków i roz cho dów.
To tzw. za sa da rów no wa gi bud że to wej.

Na co po wiat wy da pie nią dze?
Na co po wiat prze zna czy w tym ro -
ku pie nią dze? Spo ro po chło ną in -
we sty cje w szko ły pro wa dzo ne
przez po wiat. Po nad 11 mln zł na
prze strze ni naj bliż szych lat po wiat
wy da na bu do wę Cen trum Kształ -
ce nia Prak tycz ne go (CKP) przy Zes -
po le Szkół nr 1 w Swa rzę dzu. Po nad
4 mln zł wy da ne zo sta ną na prze -
bu do wę in ter na tu i sto łów ki w Zes -
po le Szkół w Mo si nie, gdzie dzie -
ciom nie peł no spraw nym stwo rzo -

ne zo sta ną wa run ki do na u ki z moż -
li wo ścią ich za kwa te ro wa nia. Po -
wiat kon ty nu u je pra ce w Spe cjal -
nym Oś rod ku Szkol no-Wy cho waw -
czym w Owiń skach, gdzie za łącz -
ną kwo tę pra wie 10 mln zł wspa nia -
ły po cy ster ski obiekt zy sku je blask. 

W tym ro ku zmo der ni zo wa ny zo -
sta nie bu dy nek Zes po łu Szkół nr 1
w Swa rzę dzu, gdzie kosz tem 700 tys.
zł za mon to wa na zo sta nie no wa wen -
ty la cja sal. Za 230 tys. zł po wsta nie
no wo czes na in sta la cja so lar na w Zes -
po le Szkół w Ro kiet ni cy. Po wiat in -
we stu je też w za byt ko wy dwór
w Skrzyn kach, gdzie po wsta je oś ro -
dek szko le nio wo-kon fe ren cyj ny.
W 2016 r. na ten cel prze zna czo nych
zo sta nie 300 tys. zł 

Po wiat in we stu je nie tyl ko w re -
mon ty szkół, ale też w sa mych
uczniów. 250 tys. zł prze zna czo nych
zo sta nie na za ję cia po za lek cyj ne dla
uczniów szkół pro wa dzo nych przez
po wiat, ko lej nych 100 tys. zł wy da -
ne bę dzie na za ję cia fa kul ta tyw ne
dla uczniów klas ma tu ral nych koń -
czą cych się ma tu rą. Jesz cze wię cej,
bo 116 tys. zł, po chło ną sty pen dia
Ra dy Po wia tu dla uczniów szkół po -
nad gim na zjal nych, w któ rych na u -
ka koń czy się eg za mi nem ma tu ral -
nym oraz uczniów gim na zjów, pro -
wa dzo nych przez po wiat po znań -
ski.

Po wiat nie osz czę dza na bez pie -
czeń stwie. W tym ro ku pla nu je we -
sprzeć fi nan so wo m.in. Ko men dę

Miej ską Po li cji w Po zna niu kwo tą
795 tys. zł. Te środ ki poz wo lą m.in.
na do fi nan so wa nie bu do wy no we -
go ko mi sa ria tu w Do pie wie, do fi -
nan so wa nie za ku pu czte rech ra dio -
wo zów, do fi nan so wa nie re mon tu
ko mi sa ria tu w Mu ro wa nej Go śli -
nie oraz sf i nan so wa nie na gród
w kon kur sie „Ko mi sa riat Ro ku Po -
wia tu Po znań skie go”. Po wiat we -
sprze tak że stra ża ków – Ko men dę
Miej ską Pań stwo wej Stra ży Po żar -
nej w Po zna niu kwo tą 745 tys. zł (na
sfi nan so wa nie mo der ni za cji obiek -
tu oraz te re nu do ćwi czeń w Jed -
nost ce Ra tow ni czo-Gaś ni czej nr 8
w Bo le cho wie, do fi nan so wa nie za -
ku pu po ja zdów i sprzę tu ra tow ni -
cze go i sfi nan so wa nie szko leń) oraz

Ochot ni cze Stra że Po żar ne kwo tą
130 tys. zł.

O no wą in we sty cję wzbo ga ci się
pro wa dzo ny przez po wiat po znań -
ski szpi tal w Pusz czy ko wie. Ponad 22
mln zł po wiat do ło ży do po wsta nia
no we go blo ku ope ra cyj ne go wraz
z szy bem win do wym. Pro wa dze nie
i utrzy ma nie Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej w Li sów kach bę dzie kosz to wa ło
po nad 5 mln zł, fun kcjo no wa nie Po -
wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie to koszt nie speł na 3 mln zł, Po wia -
to wy Urząd Pra cy ma kosz to wać po -
nad 12,5 mln zł. Po wiat na swo im te -
re nie pro wa dzi też 14 pun któw nie -
od płat nej po mo cy praw nej. Na po -
kry cie kosz tów ich dzia ła nia za pla -
no wa no w bu dże cie ok. 865 tys. zł. �

In we sty cje i wy dat ki po wia tu po znań skie go
BROSZURA BUDŻETOWA POWIATU POZNAŃSKIEGO

STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA 2016 R.

67 153 108 zł
Edukacja

58 985 826 zł
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

52 462 870 zł
Transport i łączność

43 158 482 zł
Administracja publiczna

21 148 677 zł
Wpłaty do budżetu państwa

11 187 046 zł
Mienie powiatu i geodezja

3 042 000 zł
Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa

2 596 537 zł
Obsługa długu publicznego i rezerwa ogólna

1 812 040 zł
Turystyka, kultura i sport

1 699 500 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

265 000 zł
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

STRUKTURA DOCHODÓW PLANOWANYCH NA 2016 R.

183 604 zł
Dotacje z funduszy pomocowych

235 762 472 zł
Dochody własne

124 823 534 zł

51 574 096 zł

15 075 951 zł

405 613 zł

Udziały w podatku CIT i PIT

Subwencje

Dotacje na zadanie rządowe

Dotacje na zadania własne

BUDŻET W LATACH 2013 - 2016
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