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– Szukanie kompromisowych
rozwiązań leży w interesie
wszystkich. Natomiast jeśli
opozycji coś się nie podoba,
to niech zaproponuje
konkretne rozwiązania. 

Od typowo politycznego
bicia piany ludziom lepiej żyć
się nie będzie – mówi Jan
Grabkowski, starosta
poznański. 

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

TO MASZ CYL KA: – Pa trząc na rząd
w War sza wie, nie ma wąt pli wo ści,
że chciał by wszyst ko cen tra li zo wać.
Sa mo rzą dy po wo li są sta wia ne pod
ścia ną. Po wia to wi po znań skie mu
też jest co raz trud niej?
JAN GRAB KOW SKI, STA RO STA PO -
ZNAŃ SKI: – Rze czy wi ście, sy gna ły
pły ną ce ze sto li cy są bar dzo nie po -
ko ją ce. Choć by za mie sza nie wo kół
ustaw me tro po li tal nych po ka zu je,
że wła dza chcia ła by po ło żyć rę kę
do słow nie na wszyst kim. Ale my się
nie oglą da my na wiel ką po li ty kę, tyl -
ko – jak śpie wał nie o dża ło wa ny Woj -
ciech Mły nar ski – po pro stu „ro bi -
my swo je”. 
Ale cza sem nie da się „ro bić swo je”,
gdy na kła da ne są ko lej ne obo wiąz ki,
a pie nię dzy na wszyst ko bra ku je.
Po wiat w mniej szym stop niu, ale
gmi ny, któ re w szyb kim cza sie mu -
szą do sto so wać szko ły do wpro wa -
dza nych zmian w oświa cie, są
w bar dzo trud nej sy tu a cji. Wasz
bud żet też na tym cier pi? 

– To wszyst ko praw da. Ale na ile
mo że my, mu si my ucie kać od wiel -
kiej po li ty ki. Jak to ro bić? Na przy -
kład po zy sku jąc pie nią dze z Unii
Eu ro pej skiej. Na ten rok już uda ło
nam się uzy skać do fi nan so wa nie na
po zio mie po nad 51 mi lio nów zło -
tych. Pro jek ty na ko lej ne 14 mi lio -
nów zło tych cze ka ją na – mam na -
dzie ję – po zy tyw ną we ry fi ka cję.
Dzię ki te mu, że szu ka my pie nię dzy
z ze wnątrz, nasz te go rocz ny bud -
żet prze kro czył re kor do we 300 mi -
lio nów zło tych. Je steś my więc za -
do wo le ni, choć oczy wi ście, że chcie -
li byś my wię cej, ale dzia ła my w ta -
kich re a liach, ja kie są. W ubieg łym
ro ku py tał mnie pan, co byś my zro -
bi li za umow ny mi liard zło tych. Mo -
gliś my so bie wte dy po ma rzyć o pół -
noc no-wschod nim, dro go wym obej -
ściu Po zna nia od Złot ko wa w stro -
nę Klesz cze wa, o wiel kich in we sty -
cjach w na szym szpi ta lu czy o no -
wej, jed nej sie dzi bie dla wszyst kich
po wia to wych jed no stek, bo dziś je -
steś my roz lo ko wa ni w kil ku pun -
ktach mia sta. Ale to są ma rze nia,
a mu si my dzia łać tu i te raz. 
Wspom niał pan o pół noc no-
wschod niej ob wod ni cy. Nie ma jej na
ra zie w bu dże cie, a o pro te stach pi -
sa ły i mó wi ły wszyst kie me dia. Zre -
zy gnu je pan z tej kon cep cji? 

– Przy go to wa nie stu dium wy ty -
cza ją ce go moż li we ko ry ta rze prze -
bie gu ob wod ni cy jest na ra zie za da -
niem Za rzą du Dróg Po wia to wych.
Uwa żam, że ta ka dro ga na praw dę jest
po trzeb na, ale też ro zu miem sta no -
wi sko miesz kań ców, któ rzy na przy -
kład chcie li by in ne go prze bie gu dro -
gi, bo na przy kład prze bie ga zbyt bli -

sko ich dzia łek. In ni też mar twią się
o przy ro dę w Pusz czy Zie lon ce. War -
to pa mię tać, że dziś jest prak tycz nie
osta t ni mo ment na za re zer wo wa nie
te re nów dla ta kiej in we sty cji. W in -
nym przy pad ku, w przy szło ści wy ty -
cze nie tej tra sy nie bę dzie moż li we.

Za pew niam, że na pew no nie bę -
dę się kłó cił z miesz kań ca mi. Ja je -
stem je den, a w po wie cie po znań skim
miesz ka ją ich ty sią ce. Szu ka nie kom -
pro mi so wych roz wią zań le ży w in te -
re sie wszyst kich. Ale trze ba na spo -
koj nie prze a na li zo wać wszyst kie za
i prze ciw. Przy obec nym na tę że niu
ru chu, gdy chce my się prze miesz -
czać szyb ko i bez ko li zyj nie z jed ne -
go krań ca po wia tu na dru gi, ta in we -
sty cja jest na praw dę ko niecz na. Oczy -
wi ście moż na się za sta na wiać, czy
po win na to być dro ga eks pre so wa po
dwa pa sy w każ dą stro nę, czy być mo -
że wy star czy nor mal na, jed na jezd -
nia o stan dar dzie dro gi kra jo wej czy
no wo czes nej wo je wódz kiej o sze ro -
ko ści sied miu me trów? Ale roz ma -
wiaj my o niej kul tu ral nie, spie raj my
się na ar gu men ty. Nie ma nic gor sze -
go niż mó wie nie „nie, bo nie”. Na ra -
zie cze ka my na stu dium, któ re ma

za ak cep to wać osta tecznie Re gio nal -
na Dy rek cja Ochro ny Śro do wi ska
w Po zna niu, po tem zro bi my kal ku -
la cję fi nan so wą i bę dzie my szu kać
źró deł fi nan so wa nia. Jed no cześ nie
też sy gna li zu je my po słom ko niecz -
ność bu do wy ob wod ni cy. 
Wróć my za tem do in we sty cji fi nan -
so wa nych z uni j nych pie nię dzy. Na
co uda ło się uzy skać do ta cje? 

– Tych przed sięw zięć jest spo ro,
wy mie nię tyl ko kil ka naj waż niej szych.
Jed nym z na szych ce lów jest roz wój
Cen trum Kształ ce nia Prak tycz ne go
przy Zes po le Szkół nr 1 w Swa rzę dzu.
Z peł ną świa do mo ścią sta wia my w po -
wie cie na kształ ce nie za wo do we i to
jest nasz prio ry tet. Dla te go chce my
uno wo cześ niać in fra struk tu rę te go
oś rod ka. Wy bu du je my no wy obiekt,
aby moż na w nim by ło ko rzy stać z od -
po wied nich pra cow ni dy dak tycz nych
i la bo ra to riów wy po sa żo nych w no -
wo czes ny sprzęt. Bu dyn ki bę dą ener -
go osz częd ne, do sto so wa ne do po trzeb
osób nie peł no spraw nych, a zmo der -
ni zo wa ne pra cow nie umoż li wią efek -
tyw ne wy ko rzy sta nie naj no wo cześ -
niej szych tech no lo gii i in no wa cyj nych
roz wią zań. Sa le dy dak tycz ne zo sta ną

wy po sa żo ne w no wo czes ny sprzęt
mul ti me dial ny. Moż li we sta nie się
kształ ce nie wza wo dach tech nicz nych,
in for ma tycz nych i lo gi stycz nych, któ -
re są dziś naj bar dziej po szu ki wa ne na
ryn ku pra cy. Oprócz te go zło ży liś my
ko lej ne wnio ski pod umow nym ha -
słem „Go to wi do pra cy”. W tym przy -
pad ku cho dzi za rów no o roz wój in fra -
struk tu ry pla có wek kształ ce nia za wo -
do we go, jak i po pra wę zdol no ści firm
do za trud nia nia uczniów. Chce my
wspo móc po ten cjal nych przed się bior -
ców i za chę cić ich, by da wa li szan sę
mło dym. Ten pro jekt wart jest 36,5 mi -
lio nów zło tych, z cze go bli sko 17 mi -
lio nów zło tych to do ta cja uni j na. 
Gdy py ta łem o in we sty cje uni j ne, by -
łem pe wien, że wska że pan bu do wę
ja kiejś dro gi. A pan mó wi o szkol nic -
twie za wo do wym. Dla cze go? 

– Bo ta kie jest za po trze bo wa nie
na ryn ku pra cy. Przy każ dej oka zji
po wta rzam, że na szym ce lem jest to,
by ab sol wen ci na szych szkół od ra zu
znaj do wa li za trud nie nie. Ma my więc
kla sy zin te gro wa ne, gdzie część
uczniów kształ ci się w za wo dzie fry -
zje ra, a in ni wy bie ra ją ga stro no mię
czy ho te lar stwo. Ale ma my też kla sy

pa tro nac kie, na przy kład Volkswa ge -
na. Kie dyś w do brym to nie by ło lik -
wi do wa nie szkół za wo do wych. Ja za -
wsze by łem prze ciw, bo sam ukoń -
czy łem tech ni kum i do ce niam ro lę
ta kie go kształ ce nia. Na szczę ście dziś
wra ca my do no wych szkół za wo do -
wych, któ re da ją szan sę na zdo by cie
do bre go za trud nie nia. 
To dróg nie bu du je cie? 

– Bu du je my i mo der ni zu je my. Ale
prze cież je każ dy wi dzi, kto tyl ko je -
dzie do szko ły, pra cy czy na week -
endowy wy po czy nek. Dla te go w pier -
wszej ko lej no ści mó wię o szkol nic -
twie za wo do wym. Ale je śli py ta pan
o dro gi, to wspom nę choć by roz bu -
do wę dro gi po wia to wej od węz ła
Klesz cze wo przy dro dze eks pre so -
wej S5 w kie run ku Go wa rze wa i Za -
la se wa. To in we sty cja war ta pra wie
22 mi lio ny zło tych, z cze go 16 mi lio -
nów zło tych też po zy ska liś my z Unii
Eu ro pej skiej. Dro ga prze bie ga przez
trzy gmi ny: Klesz cze wo, Ko strzyn
i Swa rzędz. Wszy scy się w tym te ma -
cie po ro zu mie liś my. To ko lej ny do -
wód na to, że po tra fi my roz ma wiać.
Po dob nie by ło w przy pad ku gmi ny
Ro kiet ni ca, z któ rą wspól nie wy bu -

Rekord! Przekraczamy 300 milionów
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Zes pół po cy ster ski w Owiń skach od kil ku lat prze cho dzi grun tow ną mo der ni za cję
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do wa liś my do jazd w stro nę za chod -
niej ob wod ni cy Po zna nia (S11).

Z ko lei wspól nie z gmi na mi Po bie -
dzi ska i Mu ro wa na Go śli na bu du je -
my węz ły prze siad ko we, ku pu jąc jed -
no cześ nie eko lo gicz ne po ja zdy trans -
por tu pu blicz ne go. Chce my za chę -
cić wła ści cie li sa mo cho dów, że by do -
jeż dża li do Po zna nia po cią giem al bo
au to bu sem. Ale że by tak się sta ło,
mu si my im za pro po no wać miej -
sce, gdzie bez piecz nie zo sta wią au to
al bo ro wer i wsią dą do no wo czes ne -
go po cią gu wcho dzą ce go w układ Po -
znań skiej Ko lei Me tro po li tal nej. 
Pan nie wie rzy, że ta ko lej po wsta -
nie? 

– Wie rzę. 15 lat te mu lu dzie się
śmia li, że mó wię o jed nym bi le cie
aglo me ra cyj nym. A dziś już ta ki ma -
my i za sta na wia my się tyl ko, jak go
udo sko na lić, że by po dróż au to bu sa -
mi gmin ny mi by ła jak naj bar dziej
przy jaz na. I tak sa mo bę dzie z ko le -
ją. Mu si my jed nak do te go pod cho -
dzić ze spo ko jem. Nie jest sztu ką
przy go to wać pro jekt na kil ka set mi -
lio nów zło tych, na któ ry nikt nam nie
da do fi nan so wa nia. Dla te go sta wiaj -
my ma łe kro ki. Sko ro sa mo rząd wo -

je wódz ki re mon tu je li nię do Pi ły, to
zrób my wszyst ko, co mo że my, by wo -
kół niej by ło już no wo cześ nie. Wte -
dy nikt nie bę dzie się bał zo sta wić sa -
mo cho du na par kin gu park and ri de,
bo zo sta nie za in sta lo wa ny mo ni to -
ring, dzię ki któ re mu każ dy wła ści -
ciel po po łud niu zo ba czy swo je au to
ca łe, a nie bez koł pa ków czy z wy bi -
tą szy bą. Bę dzie my mie li Po znań ską
Ko lej Me tro po li tal ną i to bez żad nej
usta wy z War sza wy. W Wiel ko pol sce
bo wiem uda je nam się cza sem dzia -
łać po nad po li tycz ny mi po dzia ła mi. 
Ja kie in we sty cje jesz cze pla nu je cie
prze pro wa dzić, jed no cześ nie cze ka -
jąc na zie lo ne świat ło ze Sto wa rzy -
sze nia Me tro po lia al bo Urzę du Mar -
szał kow skie go, któ re dzie lą uni j ne
do ta cje? 

– Przy go to wa liś my do bry pro jekt
na re wi ta li za cję kom plek su po cy ster -
skie go w Owiń skach. Przy pom nę, że
mie ści się w nim oś ro dek dla dzie ci
nie wi do mych. Bar dzo za le ży nam na
tym, że by naj młod si – tak bar dzo po -
krzyw dze ni przez los – mo gli się uczyć
w kom for to wych wa run kach. Dzia ła -
my w po ro zu mie niu ze służ ba mi kon -
ser wa tor ski mi, bo to obiekt za byt ko -

wy. A chce my go prze bu do wać tak,
by był jesz cze bar dziej do stęp ny dla
uczniów. War tość te go pro jek tu prze -
kra cza 10 mi lio nów zło tych, a pra wie
9 mi lio nów zło tych to do ta cja uni j na.
Nato miast ko lej ny z no wo czes nych
węz łów prze siad ko wych po wsta nie
przy sta cji ko le jo wej Kór nik. Ale chcę
za zna czyć, że wal czy my nie tyl ko opie -
nią dze z Bruk se li. Uda ło nam się na
przy kład uzy skać do ta cję z rzą do we -
go pro gra mu do fi nan so wa nia dróg lo -
kal nych i da lej in we stu je my w dro gi
w Skó rze wie czy wuli cę Grun wal dzką
w Ple wi skach. W tym osta t nim przy -
pad ku ca ły czas za bie ga my rów nież
o bu do wę wia duk tu przez to ry ko le -
jo we pro wa dzą ce do Ber li na. To jest
na sze fla go we przed sięw zię cie, je steś -
my w sta łym kon tak cie z wła dza mi Po -
zna nia, że by po pra wić ko mu ni ka cję
w tym re jo nie. Wie rzę, że doj dzie my
do po ro zu mie nia. 
Spo ro emo cji bu dzi spra wa po wia -
to we go szpi ta la w Pusz czy ko wie.
Opo zy cja z PiS ata ku je pa na per so -
nal nie, na za rzą dzie po wia tu też nie
zo sta wia su chej nit ki. Pan kon sek -
wen tnie z za rzu ta mi się nie zga dza.
Dla cze go? 

– Bę dzie my ten szpi tal roz wi jać,
bo on jest miesz kań com po trzeb ny.
Gdy roz ma wia liś my rok te mu, mó -
wi łem, że w cią gu kil ku lat wy bu du -
je my no wo czes ny blok ope ra cyj ny.
Nie ste ty, na ra zie prze targ nie został
rozstrzygnięty. Ale te raz prze pro jek -
to wu je my ca ły plan i no wy blok ope -
ra cyj ny bę dzie my tworzyć ra zem
z cen tral ną ste ry li za tor nią. Cze ka my
też na kal ku la cje fi nan so we te go no -
we go przed sięw zię cia i po dej mie my
od po wied nie de cy zje. Kon sek wen -
tnie jed nak mo der ni zu je my po szcze -
gól ne pię tra szpi ta la. Wy cho dzi my
bo wiem z za ło że nia, że pa cjent ma
być nie tyl ko do brze le czo ny, ale wa -
run ki je go po by tu mu szą być kom for -
to we. Sam je stem pa cjen tem po przej -
ściach i wiem, ja kie to jest waż ne, by
po ko je by ły mak sy mal nie dwu o so -
bo we z ła zien ka mi, z przy jaz ną ko lo -
ry sty ką ścian i te le wi zo rem. Nie mam
żad nych wąt pli wo ści, że to już mu si
być stan dard, a nie czy jaś fa na be ria. 
Spra wą, któ rą pod no si opo zy cja,
jest znaj du ją cy się obok szpi tal ny
bu dy nek miesz kal ny, gdzie miesz ka
oko ło stu ro dzin. Dla cze go nie po tra -
fi cie roz wią zać te go prob le mu? 

– Je stem kon sek wen tny i uwa -
żam, że na szym za da niem jest
ochro na zdro wia, a nie in we sto wa -
nie kil ku mi lio nów zło tych w re -
mont te go bu dyn ku. Dla te go chce -
my go sprze dać, oczy wi ście z moż -
li wo ścią za bez pie cze nia miesz kań -
com moż li wo ści kup na tych lo ka li
u no we go de we lo pe ra. Pó ki co, opo -
zy cja z PiS je den prze targ na sprze -
daż te go bu dyn ku zni we czy ła. By -
ła ofer ta na 6 mi lio nów zło tych, ale
po kon fe ren cji pra so wej po li ty ków
tej for ma cji, któ rzy kry ty ko wa li
wszyst kich i wszyst ko, po ten cjal ny
ku piec się wy co fał. Po wie dział bo -
wiem wy raź nie, że je go nie in te re -
su je po li ty ka, on chce ro bić biz nes.
Wil czym pra wem opo zy cji jest kry -
ty ko wać i krzy czeć, ale ja bym jed -
nak wo lał, że je śli opo zy cji coś się
nie po do ba, to niech za pro po nu je
kon kret ne roz wią za nia. Od ty po -
wo po li tycz ne go bi cia pia ny miesz -
kań com – za rów no te go bu dyn ku,
jak i ca łe go po wia tu – le piej żyć się
nie bę dzie. 
Przy du żej kon ku ren cji lecz nic po -
znań skich nie boi się pan o przy -
szłość szpi ta la w Pusz czy ko wie? 

– Pew ne jest jed no: ten szpi tal
znaj dzie się w no wej sie ci. A że ma -
my do brych fa chow ców i spe cja li -
stycz ne od dzia ły, to przed nim jest
przy szłość i nie bę dzie my ża ło wać
pie nię dzy na pod no sze nie stan dar -
du usług. Tak jak dziś nie ża łu je my
fun du szy na in ne, spo łecz ne dzia -
ła nia. Przy pom nę, że dla ich re a -
li za cji or ga ni zu je my kon kur sy dla
or ga ni za cji po za rzą do wych. A że
ma my ich oko ło 1050, to po wo ła -
liś my Po wia to wą Ra dę Dzia łal no -
ści Po żyt ku Pu blicz ne go. Po ma ga -
my też służ bom ra tow ni czym. Nie -
dłu go zo sta nie otwar ty wy re mon -
to wa ny ko mi sa riat w Do pie wie,
do fi nan so wu je my straż po żar ną.
Je stem za do wo lo ny z na szej dzia łal -
no ści zdro wot nej i spo łecz nej, bo
nie szczę dzi my na to pie nię dzy. 
Za wsze jest jed nak tak, że wła dze
się chwa lą. Prze ko nu ją, ja ki do bry
bud żet przy go to wu ją, a opo zy cja
po tę pia, co się da. Pró bu ję zna leźć
w tym ja kiś śro dek. 

– To ja po ka żę nie za leż ny ran -
king przy go to wy wa ny przez Zwią -
zek Po wia tów Pol skich, w któ rym
uwzględ nio no 244 po wia ty, a 44
z nich są w ka te go rii po wy żej 120
ty się cy miesz kań ców – a do niej
właś nie na le ży my. W 2014 ro ku by -
liś my na dru gim miej scu, rok póź -
niej na szó stym, a w 2016 ro ku na
pią tym. Czy gdy by by ło tak źle, jak
mó wi PiS, to ca ły czas by li byś my
w czo łów ce? Ran king bie rze pod
uwa gę za rów no fi nan se, jak i in we -
sty cje. I je dy ne, w czym od sta je my,
to od na wial ne źró dła ener gii, ale
po pro stu nie ma my tak sprzy ja ją -
cych wa run ków atmo s fe rycz nych,
jak na przy kład po wia ty nad mor -
skie. Ich ni gdy nie prze sko czy my.
Ktoś po wie, a po co ko mu ta ki ran -
king? A ja mó wię wte dy, że to jest
kon kret ny punkt od nie sie nia. Każ -
dy po wiat ma te sa me kry te ria, pod -
le ga tej sa mej oce nie. Je śli w ta kim
nie za leż nym au dy cie je steś my co
ro ku w czo łów ce, to za pew niam, że
po wiat po znań ski na pew no nie jest
w ru i nie. Pra cu ję 27 lat w sa mo rzą -
dzie i mam w so bie po ko rę i na po -
za me ry to rycz ne ata ki nie poz wo -
lę, bo wszy scy w sta ro stwie pra cu -
je my dla miesz kań ców jak tyl ko mo -
że my naj le piej.  �

ROZ MA WIAŁ TO MASZ CYL KA

DOCHODY POWIATU POZNAŃSKIEGO 2013 - 2017 (W MLN ZŁ)
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Centrum Kształcenia
Praktycznego w Swarzędzu
i nowy blok operacyjny
w szpitalu w Puszczykowie
– to najbardziej
spektakularne inwestycje,
które w tym roku
przeprowadzi lub będzie
kontynuował 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 dań. To m.in. utrzy ma -
nie i re mon ty dróg po wia to wych,
wspie ra nie dzia łań z za kre su kul tu -
ry, spor tu, edu ka cji, zdro wia, po mo -
cy spo łecz nej czy za pew nie nie bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go. 

Około jed na czwar ta 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.

Za sa da rów no wa gi 
bud że to wej
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?
Po nad 36 mln zł po wiat wy da w cią -
gu naj bliż szych dwóch lat na swo -
je sztan da ro we przed sięw zię cie
– bu do wę Cen trum Kształ ce nia

Prak tycz ne go (CKP) przy Zes po -
le Szkół nr 1 w Swa rzę dzu. To nie -
zwy kle waż na in we sty cja, po wiat
sta wia bo wiem moc no na szkol -
nic two za wo do we i sta ra się stwo -
rzyć jak naj lep sze wa run ki dla je -
go roz wo ju. Do star cze nie wy kwa -
li  f i  ko wa nych pra cow ni ków do
firm roz wi ja ją cych się w po wie cie
jest wa run kiem roz wo ju przed się -
biorstw. 

Eks per ty za wy ka za ła, że re -
mon tu kot łow ni wy ma ga Zes pół
Szkół w Pusz czy ko wie – po wiat
wy da na to 220 tys. zł. In ter nat Zes -
po łu Szkół w Ro kiet ni cy zy ska za
to in sta la cję so lar ną w opar ciu
o pa ne le fo to wol ta icz ne. Re a li za -
cja tej in we sty cji za 223 tys. zł ma
na ce lu wy ko rzy sta nie ener gii od -
na wial nej do pod grze wa nia ciep -
łej wo dy.

Trwa ją przy go to wa nia do roz bu -
do wy Zes po łu Szkół w Bo le cho wie
i Szko ły w Mu ro wa nej Go śli nie,
a tak że re wa lo ry za cja wnętrz daw -
ne go kom plek su cy ster skie go,
w któ rym mie ści się Spe cjal ny Oś -
ro dek Szkol no-Wy cho waw czy
w Owiń skach.

Po wiat in we stu je nie tyl ko w re -
mon ty szkół, ale też w sa mych
uczniów. Na re a li za cję pro gra mu
„wspie ra nia edu ka cji w po wie cie po -
znań skim” tra fi: 

+ 200 tys. zł na za ję cia po za lek cyj ne
dla uczniów szkół pro wa dzo nych
przez po wiat,
+ 100 tys. zł na za ję cia fa kul ta tyw ne
dla uczniów klas ma tu ral nych koń -
czą cych się ma tu rą, 
+ 20 tys. zł na na gro dy sta ro sty dla
uczniów za wy bit ne osią gnię cia oraz
uczniów z za sad ni czych szkół za wo -
do wych za do bre wy ni ki w
na u ce,
+132 tys. zł na 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.

Do dat ko wo na do kształ ca nie i do -
sko na le nie za wo do we na u czy cie li za -
trud nio nych w szko łach i pla ców kach
pro wa dzo nych przez po wiat łącz nie
nie mal 280 tys. zł.

Na za rzą dza nie dro ga mi po wia -
to wy mi w 2017 ro ku za pla no wa no bli -
sko 58,5 mln zło tych. W cią gu dwóch
lat, po czą wszy od 2017 ro ku z bud że -
tu po wia tu (5,5 mln) oraz środ ków
uni j nych (16,5 mln zł) bę dzie re a li zo -
wa na m.in. prze bu do wa oko ło 7 km
od cin ka dro gi po wia to wej Klesz cze -
wo (S5) – Go wa rze wo – Za la se wo (do
skrzy żo wa nia z ul. Ol szy no wą). Z ko -
lei dzię ki po zy ska niu do ta cji rzą do -
wej w ra mach pro gra mu prze bu do -
wy dróg, po wiat zre a li zu je m.in. II

etap prze bu do wy uli cy Grun wal -
dzkiej w Ple wi skach (ok. 5,5 mln zł)
oraz zmo der ni zu je dro gę na od cin -
ku od węz ła S11 Dą brów ka do uli cy
Za kręt w Skó rze wie umoż li wia ją cą
bez piecz ne po łą cze nie ro we ro we ze
Skó rze wa z Dą brów ką i Za krze wem
(ok. 6,3 mln zł). W pla nach jest też
m.in. prze bu do wa dro gi Tar no wo
Pod gór ne-Lu so wo (2,4 km), gdzie po -
ło wę kosz tów po kry ją ze swych bud -
że tów gmi na Tar no wo Pod gór ne i po -
wiat po znań ski.

Bez pie czeń stwo pu blicz ne i ochro -
na prze ciw po ża ro wa w 2017 r. w po -
wie cie po znań skim bę dą kosz to wa -
ły po nad 3 mln 900 tys. zł. Do fi nan -
so  wa na zo sta nie dzia łal ność Ko men -
dy Miej skiej Po li cji w Po zna niu, Ko -
men dy Miej skiej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Po zna niu, Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych Po wia tu Po znań -
skie go, Stra ży Gra nicz nej i Wod ne -
go Ochot ni cze go Po go to wia Ra tun -
ko we go.

Po wiat we sprze Ko men dę Miej -
ską Po li cji w Po zna niu kwo tą prze -
kra cza ją cą 1 mln 75 tys. zł. Poz wo li
to m.in. na za koń cze nie bu do wy no -
we go ko mi sa ria tu po li cji w Do pie -
wie (500 tys. zł), do fi nan so wa nie
re mon tu ko mi sa ria tu po li cji w Mu -
ro wa nej Go śli nie (100 tys. zł), re -
mont po miesz czeń dla po li cyj nych
psów służ bo wych (100 tys. zł), za -

kup no wych ra dio wo zów (150 tys.
zł). Po zo sta łe środ ki prze zna czo ne
zo sta ną na za kup sprzę tu po li cyj -
ne go oraz na gro dy za osią gnię cia
w służ bie, w tym zwy cięz ców kon -
kur su „Dziel ni co wy Ro ku Po wia tu
Po znań skie go”, „Ko mi sa riat Ro ku
Po wia tu Po znań skie go”. Kon ty nu -
o wa ny bę dzie pro gram zna ko wa -
nia ro we rów „Po znań ski ro wer
– Bez piecz ny ro wer”.

Dzię ki wspar ciu po wia tu, Ko -
men da Miej ska Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Po zna niu może roz po -
cząć bu do wę jed nost ki ra tow ni czo-
gaś ni czej (JRG4) w Po zna niu (1,5
mln zł), kon ty nu o wać roz bu do wę
Po wia to we go Oś rod ka Szko le nia
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych Po -
wia tu Po znań skie go i JRG 8 w Bo -
le cho wie (300 tys. zł) oraz ku pić
spe cja li stycz ny sprzęt ra tow ni czo-
gaś ni czy i op ła cić szko le nia dla ra -
tow ni ków (445 tys. zł).

Jed nost ki Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych zo sta ną wspar te za ku -
pem sprzę tu i usług łącz nie na kwo -
tę 150 tys. zł. Po wiat we sprze tak że
bu do wę straż ni cy w Pusz czy ko wie
(100 tys. zł). 

Na gos po dar kę ko mu nal ną iochro -
nę śro do wi ska po wiat prze zna czy nie -
co po nad 1,6 mln zł. Z tych środ ków fi -
nan so wa ne są dzia ła nia zwią za ne
z ochro ną wód, gos po dar ką od pa da -
mi, ochro ną róż no rod no ści bio lo gicz -
nej i kra jo bra zu. W tym ro ku po now -
nie za pla no wa ne zo sta ły w bu dże cie
środ ki na lik wi da cję wy ro bów za wie -
ra ją cych az best oraz kon ser wa cję urzą -
dzeń me lio ra cji. No wym za da niem pla -
no wa nym na naj bliż sze la ta jest lik wi -
da cja źró deł ni skiej emi sji za nie czysz -
czeń do po wie trza z in dy wi du al nych
sy ste mów grzew czych iza stą pie nia ich
źró dła mi proe ko lo gicz ny mi.

Po nad 15 mln zł w cią gu naj bliż -
szych dwóch lat za pla no wa ne jest
na bu do wę bądź za kup no wej sie dzi -
by Po wia to we go Oś rod ka Do ku men -
ta cji Ge o de zyj nej i Kar to gra ficz nej.
1,5 mln zł w cią gu dwóch lat po chło -
nie za to mo der ni za cja wnętrz bu -
dyn ku Oś rod ka Wspo ma ga nia Ro -
dzi ny w Ko byl ni cy wraz z przy sto -
so wa niem do prze pi sów prze ciw -
po ża ro wych. 3 mln zł ze środ ków
po wia tu prze zna czo nych bę dzie do
2018 r. na re mont za byt ko we go dwor -
ku w Skrzyn kach, w któ rym uru cho -
mio ny zo sta nie oś ro dek szko le nio -
wo-kon fe ren cyj ny. 

W bu dże cie po wia tu po znań skie -
go na 2017 r. na za da nia z za kre su po -
mo cy spo łecz nej, sy ste mu pie czy za -
stęp czej, pro mo cji i ochro ny zdro -
wia, wspie ra nia osób nie peł no spraw -
nych, nie od płat nej po mo cy praw nej,
po li ty ki ryn ku pra cy oraz po zo sta -
łych za dań z za kre su po li ty ki spo łecz -
nej – za pla no wa no łącz nie po nad 54
mln zł. Naj wię cej z tej su my po chło -
ną pla no wa na na 2 la ta roz bu do wa
szpi ta la w Pusz czy ko wie o bu dy nek
no we go blo ku ope ra cyj ne go (5 mln
zł w bie żą cym ro ku), ubez pie cze nia
zdro wot ne dzie ci w pla ców kach opie -
kuń czo-wy cho waw czych oraz bez -
ro bot nych za re je stro wa nych w Po -
wia to wym Urzę dzie Pra cy (7 mln zł),
utrzy ma nie dzie ci w pie czy za stęp -
czej (po nad 16 mln zł), fun kcjo no wa -
nie i utrzy ma nie Po wia to we go Urzę -
du Pra cy w Po zna niu (po nad 13 mln
zł), pro wa dze nie i utrzy ma nie Do mu
Po mo cy Spo łecz nej w Li sów kach (po -
nad 5 mln zł) i utrzy ma nie Po wia to -
we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie (po -
nad 3 mln zł). �
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In we sty cje i wy dat ki 
STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA ROK 2017 (W MLN ZŁ, STAN NA  30.03.2017)

edukacja

76,6

transport 
i łączność

63,5 302,2

ochrona zdrowia, 
pomoc społeczna i rodzina

55,8

mienie powiatu 
i geodezja

23,7

bezpieczeństwo 
publiczne 
i ochrona 

przeciwpożarowa

3,92,3
turystyka, 

kultura i sport

2,3
gospodarka 
komunalna 
i ochrona 

środowiska

2,0
obsługa długu 
publicznego 

i rezerwa 
ogólna

0,9
nieodpłatna 

pomoc 
prawna

0,4
rolnictwo, 
łowiectwo 
i leśnictwo

wpłaty do budżetu 
państwa

25,1

administracja 
publiczna

45,7

STRUKTURA DOCHODÓW PLANOWANYCH NA ROK 2017 (W MLN ZŁ, STAN NA  30.03.2017)

dotacje na zadania własne 24,8

290,5

14,2

15,0

140,0

55,8
40,7

dotacje z funduszy pomocowych

subwencje

udziały w podatku PIT i CIT

dochody własne

dotacje na zadania z zakresu 
administracji rządowej

Budżet powiatu dostępny na http://www.bip.powiat.poznan.pl/204,budzet


