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DEFINICJA BUDŻETU POWIATU 
Budżetem nazywamy roczny plan fi nansowy, na który składają się 

dochody, wydatki, przychody i rozchody. Dzięki niemu możliwe jest racjonalne 
gospodarowanie środkami fi nansowymi Powiatu Poznańskiego. Budżet uchwala 
Rada Powiatu, a niniejsza broszura powstała w oparciu o uchwałę z dnia 
11 grudnia 2013 roku nr XXXV/326/IV/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Poznańskiego na rok 2014. W dniu 19.02.2014 roku Rada Powiatu w Poznaniu 
podjęła uchwałę nr XXXVII/362/IV/2014 zmieniającą kształt budżetu po rozliczeniu 
roku poprzedniego. Kolejne zmiany wprowadzono uchwałą Rady Powiatu 
w Poznaniu nr XXXVIII/374/IV/2014 z dnia 18 marca 2014 roku.

Dla lepszego zobrazowania budżetu Powiatu Poznańskiego staraliśmy się 
odnieść go do naszego budżetu domowego.

Dochody to środki, które Powiat otrzymuje i przeznacza na realizację swoich 
ustawowych zadań. Są to przede wszystkim udziały w podatkach, subwencje, 
dochody z majątku Powiatu, spadki, darowizny i zapisy, odsetki oraz dochody 
własne. Dochody Powiatu porównać możemy do pensji, emerytury lub renty, 
zasiłku czy stypendium. Dochody Powiatu w 2014 roku obliczyliśmy na kwotę 
225 207 093 złotych.  

Dochody Powiatu Poznańskiego w latach 2012-20141

Wydatki to pieniądze, które przeznaczymy na wykonanie zaplanowanych 
zadań. Zaliczamy tu m.in. utrzymanie i remonty dróg, wspieranie działań 
z zakresu kultury, sportu, zdrowia, pomocy społecznej, nadzoru budowlanego, 
zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Około ¼ wydatków Powiatu stanowią 
wydatki przeznaczone na oświatę. Realizację wydatków Powiatu można porównać 
do comiesięcznych opłat, takich jak czynsz, prąd, gaz, woda ale także wydatki 
na remont mieszkania czy codzienne zakupy. Oprócz wydatków bieżących 
wymienić należy również środki przeznaczone na inwestycje. Wydatki Powiatu 
Poznańskiego w roku 2014 zaplanowano na 232 922 881 złotych.

1 Dane na rok: 2014 kwota prognozowana, natomiast dane roku 2012 i 2013 
to kwoty wykonane.

Szanowni  Państwo,

celem wydawanej od kilku lat broszury budżetowej jest przede wszystkim 
dostarczenie rzetelnej informacji na temat planów fi nansowych Powiatu 
Poznańskiego. Ponieważ w powszechnej opinii jej formuła dotychczas 
się sprawdzała, również i w tym roku przekazuję w Państwa ręce ten niewielki, 
napisany przystępnym językiem informator.

I tak na przykład, w bieżącym roku, zakończono pierwszy etap przebudowy 
budynku Internatu Zespołu Szkół w Mosinie. Został on przystosowany dla 
potrzeb uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. 
Całość wykonanych prac na kwotę 1 592 000 złotych ma na celu przede 
wszystkim podnoszenie standardów edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych. 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach kontynuowana jest przebudowa budynków magazynowo-
gospodarczych. Powstaną w ten sposób: sala wielofunkcyjna, pracownia 
garncarska i wikliniarska, pomieszczenia zaplecza technicznego. Koszt inwestycji 
to 2 341 100 złotych. W ramach zadania wykonywana jest również instalacja 
systemu solarnego dla potrzeb uzyskiwania ciepłej wody użytkowej dla całego 
Ośrodka. 

Kolejne 700 000 złotych kosztować będzie stworzenie mieszkań chronionych 
wraz z remontem pomieszczeń przynależnych do Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Kobylnicy. Inwestycja ta ma umożliwić pracę specjalistów 
przystosowujących podopiecznych do samodzielności życiowej.

Warto wspomnieć o inwestycjach długoterminowych  takich jak budowa 
Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, 
której łączny koszt, planowany na lata 2014-2017, szacowany jest na około 
12 milionów złotych. Planujemy także rozbudowę Szkoły w Murowanej Goślinie 
o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną 
na kwotę około 6 milionów złotych.

Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z treścią tej 
broszury wyrażając nadzieję, że pozwoli ona Państwu na pełniejszą orientację 
w kwesti ach dotyczących całej naszej lokalnej społeczności żyjącej w naszej 
Małej Ojczyźnie-Powiecie Poznańskim.

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

2012 2013 2014
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Wydatki Powiatu Poznańskiego w latach 2012-20142

Kapitał pozostały z poprzednich lat oraz pożyczki i kredyty planowane 

do zaciągnięcia w bieżącym roku to przychody, które wyniosą 18 295 248 złotych. 

Na kwotę tę składają się kredyty w wysokości 6 000 000 złotych oraz środki 

pozostałe z lat ubiegłych w wysokości 12 295 248 złotych. Możemy je porównać 

np. do kredytu na zakup mieszkania czy samochodu. Jednak tak jak w przypadku 

budżetu domowego, tak i Powiat Poznański uzyskane pożyczki i kredyty musi 

w przyszłości spłacić. 

Kredyty oraz wolne środki Powiatu Poznańskiego w latach 2012-20143

2 Dane na rok: 2014 kwota prognozowana, natomiast dane roku 2012 i 2013 
to kwoty wykonane.

3 Dane na rok: 2014 kwota prognozowana, natomiast dane roku 2012 i 2013 
to kwoty wykonane.

Zgodnie z przytoczoną wcześniej defi nicją przychodów, konieczne jest też 

zaplanowanie środków, które przeznaczymy na spłatę zaciągniętych wcześniej 

zobowiązań fi nansowych. Środki te nazywamy rozchodami. W bieżącym roku 

wyniosą one 10 579 460 złotych. Analogicznie także w budżecie domowym należy 

zarezerwować kwotę przeznaczoną na spłatę kredytów.

Budżet Powiatu Poznańskiego na rok 20144

Tak oto kształtował się budżet Powiatu Poznańskiego w poprzednich latach, 

w porównaniu z planem na rok bieżący:

Budżet Powiatu Poznańskiego w latach 2012-20145

4 Kwoty prognozowane.
5 Dane na rok: 2014 kwota prognozowana, natomiast dane roku 2012 i 2013 

to kwoty wykonane.
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DEFICYT BUDŻETOWY 
A NADWYŻKA BUDŻETOWA

Podstawowa zasada gospodarki fi nansowej tak samorządu terytorialnego, 
jak i Budżetu Państwa mówi, że suma planowanych dochodów i przychodów musi 
być równa sumie planowanych wydatków i rozchodów. To tzw. zasada równowagi 
budżetowej, która przedstawia się następująco:

zasada równowagi budżetowej
dochody + przychody = wydatki + rozchody

225 207 093 zł + 18 295 248 zł = 232 922 881 zł + 10 579 460 zł
243 502 341 zł = 243 502 341 zł

Defi cyt budżetowy następuje w przypadku, gdy wydatki przewyższają dochody, 
natomiast gdy to dochody są większe od wydatków, mówi się o nadwyżce 
budżetowej.

Defi cyt budżetowy Powiatu Poznańskiego w latach 2012-20146

                                           

SKĄD ŚRODKI FINANSOWE
Budżet jednostki samorządu terytorialnego, którą jest między innymi właśnie 

Powiat możemy odnieść do naszego budżetu domowego. Tak i dochody Powiatu 
Poznańskiego porównać możemy do naszych zarobków.

Dochody własne Powiat gromadzi poprzez pobierane opłat, dochody z mienia, 
odsetki, darowizny. To również środki, które Powiat otrzyma od innych jednostek 
samorządu terytorialnego. Dochody własne są jak pensja, stypendium za wyniki 
w nauce lub wpływ ze sprzedaży np. samochodu.

Dotacje Powiat Poznański otrzymuje przede wszystkim z Budżetu Państwa. Środki 
te przeznaczone są na ściśle określone cele, a po ich wydatkowaniu konieczne jest 
ich dokładne rozliczenie. Dotacje możemy porównać do pieniędzy, które rodzice 
dają dziecku np. na kurs językowy.

6 Dane na rok: 2014 kwota prognozowana, natomiast dane roku 2012 i 2013 
to kwoty wykonane.

Subwencje to również środki otrzymywane z Budżetu Państwa, które przeznacza 
się na wydatki związane przede wszystkim z oświatą i wychowaniem. Subwencję 
najprościej przyrównać do kieszonkowego, które dzieci przeznaczają na swoje 
potrzeby.

Udziały  w  podatkach to udziały w podatku dochodowym od osób fi zycznych 
(PIT), które Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów oraz udziały w podatku 
dochodowym od osób prawnych (CIT), które są przekazywane do Powiatu 
z Urzędów Skarbowych.

CO ZGROMADZIMY W BIEŻĄCYM ROKU?
Dochody  z  gospodarki  nieruchomościami to m.in.: opłaty za użytkowanie, 
użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu, dochody ze sprzedaży 
nieruchomości i mienia Powiatu.

Dochody z opłat to przede wszystkim opłata komunikacyjna.

Dochody z usług, do których zaliczmy przede wszystkim dochody uzyskane przez 
placówki oświatowe (odpłatność za wyżywienie, pobyt w internatach, ośrodkach 
wychowawczych, świetlicach oraz za kursy), usługi w zakresie pomocy społecznej 
np. opłaty za pobyt w domach opieki społecznej.

Dotacje na zadania administracyjne, obronne, gospodarkę nieruchomościami 
Skarbu Państwa oraz na zadania w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej.

Udział w podatkach – udział w podatku dochodowym od osób fi zycznych (PIT) 
oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Subwencje – w tym część oświatowa subwencji ogólnej.

Łącznie przyniesie nam to 225 207 093 złotych.

Struktura dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 20147

7 Kwoty prognozowane.
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Dotacje 
z funduszy 

pomocowych 
7 260 248,00 zł 

3,22%Dotacje na 
zadania własne 

20 380 920,00 zł 
9,05%

Dochody własne 
33 926 530,00 zł 

15,06%

Subwencje 
44 761 231,00 zł 

19,88%

Dotacje na 
zadania rządowe 
18 380 182,00 zł 

8,16%

Udziały w podatku 
PIT i CIT 

100 497 982,00 zł 
44,63%
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KTO WYDAJE WSPÓLNE PIENIĄDZE?
Realizacja konkretnych zadań możliwa jest dzięki środkom finansowym 

Powiatu, wydatkowanym zgodnie z założeniami planu finansowego,  
przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego:

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu
- Zespół Szkół w Puszczykowie
- Zespół Szkół w Kórniku
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych 
  im. Synów Pułku w Owińskach
-  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie
- Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
- Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
- Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu
- Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu
- Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu
- Dom Dziecka w Kórniku-Bninie
- Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy
- Dom Rodzinny w Swarzędzu
- Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Zarząd Dróg Powiatowych
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Powiatowy Urząd Pracy.

NA CO WYDAWANE SĄ  
WSPÓLNE PIENIĄDZE?

W 2014 roku wydatki zaplanowano na kwotę 232 922 881 złotych.

Struktura wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 20148

8 Kwoty prognozowane.

Środki z budżetu Powiat Poznański wydatkuje na realizację wspomnianych 
ustawowych zadań. Są to:

Edukacja (60 722 852 zł). Środki te Powiat Poznański wydatkuje na prowadzenie 
szkół, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, internatów, poradni 
psychologiczno-pedagogicznych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania  
i Doskonalenia Zawodowego. 

W dalszej kolejności finansowane jest dokształcanie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomoc materialna  
dla uczniów. 

W ramach „Programu wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim” 
zaplanowaliśmy 122 500 złotych na stypendia Rady Powiatu w Poznaniu kierowane 
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem 
maturalnym oraz uczniów gimnazjów, prowadzonych przez Powiat Poznański. 
Ponadto przyznawane są Nagrody Starosty Poznańskiego dla uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat. Dofinansowywane są również zajęcia pozalekcyjne 
i fakultatywne. Również szkoły i placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół 
publicznych wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego 
otrzymują dotacje z budżetu Powiatu Poznańskiego. Corocznie planowana jest 
kwota środków finansowych na opłacenie usług licencyjnych, które pozwalają  
na uczestnictwo szkół prowadzonych przez Powiat Poznański w programie 
NABÓR. Zabezpieczyliśmy także środki na wkład własny dla projektów 
edukacyjnych realizowanych przez Powiat Poznański, w tym na projekty krajowe  
(np. z Ministerstwa Edukacji Narodowej) czy też projekty z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (Wojewódzki Urząd Pracy). Ponadto środki zaplanowaliśmy  
na realizację programów wymian młodzieży i współpracę ze szkołami partnerskimi.

Ochrona zdrowia  i pomoc społeczna (55 522 455 zł). W ramach wydatków 
na zadania z zakresu pomocy społecznej Powiat Poznański finansuje działalność 
placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz  
z mieszkaniami chronionymi. Ze środków Powiatu utrzymywany jest Dom Pomocy 
Społecznej w Lisówkach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Udzielana 
jest pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych  
w rodzinach zastępczych. Finansowane są również koszty pobytu dzieci 
pochodzących z Powiatu Poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. W ramach opieki  
nad rodziną i dzieckiem przyznawana jest pomoc pieniężna na usamodzielnienia 
oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym różne placówki pomocy 
społecznej.

Na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, w tym w szczególności  
na realizację programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy  
i zakażeń pneumokokowych oraz zwiększenie kapitału zakładowego NZOZ Szpital 
w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa  Dąbrowskiego, zaplanowaliśmy kwotę  
3 912 250 złotych. Na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
w warsztatach terapii zajęciowej przeznaczymy 548 120 złotych. Na prowadzenie 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
w Puszczykowie przeznaczymy w bieżącym roku 286 800 złotych. Duże znaczenie 
mają środki przekazywane na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej, zarówno 
w rodzinach zastępczych, jak i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
– 13 512 951 złotych. Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 
zabezpieczyliśmy kwotę 11 501 502 złotych, a na prowadzenie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 2 194 054. Działalność Domu Pomocy Społecznej  
w Lisówkach to koszt 4 723 117 złotych.

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 
1 851 404,00 zł 
0,79%

Ochrona zdrowia 
i pomoc społeczna 
55 522 455,00 zł 
23,84%

Obsługa długu publicznego 
i rezerwa ogólna 
3 100 784,00 zł 
1,33%

Wpłaty do Budżetu 
Państwa 
15 779 316,00 zł 
6,77%

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 
2 464 000,00 zł 
1,06%
Mienie Powiatu i geodezja 
9 277 181,00 zł 
3,98%

Turystyka, kultura i sport 
1 305 446,00 zł 
0,56%

Edukacja 
60 722 852,00 zł 
26,08%

Transport i łączność 
43 960 358,00 zł 
18,87%

Administracja publiczna 
38 798 085,00 zł 
16,66%

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 
141 000,00 zł 
0,06%
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Transport i  łączność (43 960 358 zł). W ramach tej kwoty, środki wydatkuje 

się na drogi publiczne powiatowe jak i dofinansowanie inwestycji dotyczących 

dróg gminnych. Powiat Poznański jest niekwestionowanym liderem jeśli chodzi 

o liczbę wniosków, dzięki którym udało się przebudować drogi powiatowe przy 

wsparciu dofinansowania z zewnątrz. Od sześciu lat nasze projekty zyskują 

aprobatę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i tym 

samym dofinansowanie tych modernizacji. W tym roku zostanie przebudowana: 

droga powiatowa nr 2401P, czyli ul. Poznańska w Skórzewie (gmina Dopiewo) 

na odcinku od skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicą Malwową do skrzyżowania 

ulicy Poznańskiej z ulicą Batorowską. Koszt I etapu tej inwestycji liczącej 0,871 km 

szacowany jest na około 9 milionów złotych, z czego dotacja z Budżetu Państwa 

wynosi 3 000 000 złotych. Pozostałe 5 920 476 złotych pochodzić będzie 

z budżetu Powiatu Poznańskiego oraz z Gminy Dopiewo, która dofinansuje 

tę inwestycję w wysokości 3 600 000 złotych. Modernizacja ulicy Poznańskiej  

w Skórzewie  obejmie między innymi poszerzenie istniejącej jezdni z obecnych  6,0  

do 9,0 m, na której ułożona zostanie nowa nawierzchnia. Odpowiedni standard 

drogi gwarantować będzie dobrze odwodniona jezdnia. Dzięki wybudowaniu 

kanalizacji deszczowej, znikną przydrożne rowy, a wody opadowe z obszaru 

rozbudowanej drogi ujęte będą przez wybudowane wpusty przy krawężnikach  

i jezdni. W ciągu rozbudowywanego odcinka powstaną nowe i bezpieczne 

przejścia dla pieszych. Przebudowanych zostanie także 5 skrzyżowań, a dodatkowo 

na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Kolejowej powstanie rondo. Projekt zakłada 

budowę oraz przebudowę istniejących chodników, budowę ciągów pieszo-

rowerowych, zatok postojowych i dwóch zatok autobusowych. Zadbano także 

o odpowiednie udogodnienie dla osób niepełnosprawnych oraz opiekunów 

dzieci w wózkach – w rejonach przejść dla pieszych krawężniki wyniesione będą 

jedynie 2 cm powyżej jezdni, natomiast w miejscach przejść przez azyle krawężnik 

wysepkowy będzie wtopiony do poziomu jezdni. Inwestycja zdecydowanie 

poprawi bezpieczeństwo kierowców, pieszych oraz rowerzystów. 

W tegorocznych planach znalazło się również dokończenie największej 

inwestycji drogowej (trwającej od 2012 roku) o wartości około 30 milionów 

złotych, którą Powiat Poznański prowadzi w swej historii: wartość prac związanych  

z budową drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 wraz z drogami 

serwisowymi i przebudową odcinka ulicy Rabowickiej i drogi krajowej nr 92  

w Jasinie, w drugim etapie szacowana jest w 2014 roku na 5 948 765 złotych.

Powstał już nowoczesny wiadukt nad linią kolejową E-20 Berlin-Moskwa oraz 

budowany jest nowy układ komunikacyjny (w ramach którego powstanie m.in.  

2,7 km dróg i przebudowane zostanie skrzyżowanie z DK 92). Prace 

współfinansowane są ze środków unijnych - Program WRPO 2007-2013, Budżetu 

Państwa, Powiatu Poznańskiego i Gminy Swarzędz. 

W tym roku złożyliśmy również wniosek do Ministerstwa Transportu 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej o pięćdziesięcioprocentowe dofinansowanie 

z rezerwy subwencji ogólnej do przebudowy obiektu mostowego w Czapurach, 

w ciągu drogi powiatowej 2460P (gmina Mosina). Realizacja zadania szacowana 

jest na blisko 2,3 mln złotych. Planujemy też przebudowę drogi powiatowej 

2407P, czyli ulicy Poznańskiej w Kicinie (gmina Czerwonak). Wartość modernizacji 

1 kilometra drogi szacowana jest na 2 260 000 złotych. Warto podkreślić,  

że rozpoczęcie realizacji tego zadania całkowicie uzależnione jest od zakończenia 

na tym terenie budowy kanalizacji sanitarnej przez Związek Międzygminny Puszcza 

Zielonka. Natomiast budowa sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej 2407P 

Koziegłowy – Swarzędz w Koziegłowach (przy przejściu dla pieszych) szacowana 

jest na 200 000 złotych.

  

Administracja publiczna (38 798 085 zł). Finanse te przeznacza się na działanie 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu, pracę Rady Powiatu w Poznaniu oraz  

jej Komisji, kwalifikację wojskową oraz promocję Powiatu. 

Wpłaty  do  Budżetu  Państwa  (15  779  316  zł). Dotyczą powiatów, których 

dochody przekraczają 110 % średnich dochodów przypadających na jednego 

mieszkańca w kraju. Jest to tzw. „podatek Janosikowy”, który to musimy 

odprowadzać do  Budżetu Państwa.

Mienie Powiatu i geodezja (9 277 181 zł). W tej grupie wydatków realizowane 

są zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, nadzoru 

budowlanego, prac geodezyjnych i kartograficznych oraz opracowania geodezyjne 

i kartograficzne.

Obsługa  długu  publicznego  i  rezerwa  ogólna  (3  100  784  zł), są to środki 

przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez 

Powiat Poznański. 
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Turystyka, kultura i sport (1 305 446 zł), w ramach których przeznacza się 

środki na dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu (300 000 złotych), z zakresu 

upowszechniania turystyki (100 000 złotych), kultury i sztuki (370 000 złotych) 

i na działania powiatowej biblioteki publicznej (74 000 złotych). W ramach 

wymienionej kwoty przyznawane są także nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (20 000 złotych) 

oraz nagrody sportowe Starosty Poznańskiego (60 000 złotych). Właściciele 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków mogą się starać o dofinansowanie 

na ich renowację lub remont – kwota przeznaczona na ten cel w br. to 360 000 

złotych. 

Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa  (1  851  404  zł). 

Z pomocą tych środków dofinansowywana jest działalność Komendy 

Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Poznaniu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego  

np. poprzez zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego czy też 

remontów i wyposażenia komisariatów. W roku 2014 środki zaplanowano  

m.in. na budowę Komisariatu Policji w Luboniu, na modernizację Ośrodka Szkolenia 

Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego w Jednostce Ratowniczo-

Gaśniczej Nr 8 w Bolechowie. Zostaną przyznane nagrody w konkursach  

na „Najlepszego Dzielnicowego Roku 2013”, „Najlepszy Komisariat Roku 2013 

Powiatu Poznańskiego” oraz „Najlepszego Strażaka Roku 2013 Państwowej 

Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej”. Pieniądze przekazywane  

są także na dofinansowanie funkcjonowania Oddziału Straży Granicznej Poznań-

Ławica. Realizowane są zadania związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem 

kryzysowym, obroną cywilną i obronnością. Z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku zakupione zostaną kamizelki odblaskowe dla pierwszoklasistów  

w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” oraz czujniki tlenku węgla  

w ramach „Programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2 464 000 zł). Z tych środków 

finansowane są działania związane z ochroną wód, gospodarowaniem odpadami, 

ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu. W tym roku zaplanowaliśmy  

w budżecie środki na likwidację wyrobów zawierających azbest, 1 000 000 

złotych przekażemy na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt, a 80 000 

złotych na edukację ekologiczną. 100 000 złotych przeznaczymy na działania 

związane z ochroną przyrody i różnorodności biologicznej.

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (141 000 zł), to finanse przeznaczane przede 

wszystkim na gospodarkę leśną.  

Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i w bieżącym roku najwięcej środków  

z budżetu Powiatu Poznańskiego przeznaczonych zostanie na edukację, ochronę 

zdrowia i pomoc społeczną oraz transport i łączność.

W PRZELICZENIU NA JEDNEGO 
MIESZKAŃCA…

…w bieżącym roku z budżetu Powiatu Poznańskiego wydatkowana będzie 
kwota 663,60 złotych.

Dla porównania z latami ubiegłymi, w 2012 roku na jednego mieszkańca 
wydano kwotę 665,58 złotych, a w 2013 roku 641,49 złotych.

Kwota wydatków przypadająca na jednego mieszkańca Powiatu  
Poznańskiego z budżetu Powiatu Poznańskiego w latach 2012-20149.

Pragniemy wyrazić przekonanie, że informacje przedstawione w niniejszej 
broszurze przybliżyły Państwu zagadnienia związane z gospodarowaniem 
wspólnymi finansami Powiatu Poznańskiego.

 
W razie jakichkolwiek niejasności, prosimy o kontakt.

9 Dane na rok 2014: 2014 kwota prognozowana, natomiast dane roku 2012 i 2013  
to kwoty wykonane.
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Starostwo Powiatowe w Poznaniu
60-509 Poznań
ul. Jackowskiego 18
www.powiat.poznan.pl
e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl


