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BROSZURA BUDŻETOWA
POWIATU POZNAŃSKIEGO

Powiat poznański to miejsce, gdzie króluje aktywność,
a sport i turystyka wypełniają wolny czas. 

Gdzie wypatruje się nowych wyzwań, 
stawiając na nowe inwestycje. 

To w powiecie poznańskim nauka i rozwój 
trafiają dokładnie w punkt, 

a ludzka aktywność i emocje 
zmieniają marzenia w przedsięwzięcia.

PARTNER.WYDANIA



– W ciągu 20 lat liczba
mieszkańców
powiatu poznańskiego
wzrosła z około 260 
do 400 tysięcy. 
Nie możemy o tym
zapominać. Dlatego
dopóki będę starostą,
nigdy nie przestanę
inwestować
w bezpieczeństwo
– mówi Jan
Grabkowski, 
starosta poznański. 

ROZMOWA Z
JANEM GRABKOWSKIM
starostą poznańskim 

TOMASZ CYLKA: Samorządy narze-
kają, że obecny rząd chce wszystko
centralizować, Warszawa dokłada
wam obowiązków, a nie idą za tym
konkretne pieniądze. Można w ta-
kich warunkach prowadzić skutecz-
ną politykę, na przykład w powiecie
poznańskim?
JAN GRABKOWSKI: To prawda, że rząd
dokłada nam obowiązków bez od-
powiedniego wsparcia finansowe-
go, co widzieliśmy choćby przy ostat-
niej reformie oświaty minister An-
ny Zalewskiej. Jednocześnie zabie-
ra samorządom konkretne kompe-
tencje, co na razie dotyczy przede
wszystkim samorządu wojewódz-
kiego. Jestem jednak przekonany,
że zakusy PiS sięgają również niżej.
W takiej sytuacji są dwa wyjścia: al-
bo siadamy i narzekamy, skarżymy
się mediom, jak to nam źle – albo sku-
tecznie działamy w takich warun-
kach, jakie są. 
Co pan wybiera? 

– My, Polacy, lubimy narzekać, ale
czy jeśli my, samorządowcy, się do
tego chóru przyłączymy, to miesz-
kańcom będzie żyło się lepiej? Dzia-
łamy zatem tak, jak możemy. I za-
pewniam, że potrafimy być skutecz-
ni. Poradziliśmy sobie choćby przy
zmianach w oświacie. Nie mieliśmy
takich problemów jak miasta czy gmi-
ny, gdzie wszystko zostało wywró-
cone do góry nogami.
Wyręczacie na przykład rząd, dofi-
nansowując konkretne działania, za
które odpowiedzialna jest admini-
stracja centralna? 

– Nie chcę mówić, że wyręczamy.
Ale podam prosty przykład. Do na-
szych obowiązków na pewno nie na-
leży na przykład zakup radiowozów
dla policji, sprzętu dla straży pożar-
nej czy innych służb podległych wo-
jewodzie. Nie mamy obowiązku do-
finansowania remontu czy moder-
nizacji komisariatów. Widzimy, z ja-
kimi problemami borykają się te służ-

by, i wspieramy je na tyle, na ile mo-
żemy. Na bezpieczeństwo publicz-
ne i ochronę przeciwpożarową za-
rezerwowaliśmy w tym roku około
3,7 mln zł. Dofinansowujemy za-
równo Komendę Miejską Policji, jak
i Komendę Miejską Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Poznaniu. 
Na co konkretnie idą pieniądze? 

– Łącznie przez kilkanaście mi-
nionych lat na bezpieczeństwo miesz-
kańców naszego powiatu wydaliśmy
ponad 20 mln zł. W tym roku na przy-
kład ponad 1,1 mln zł przeznaczamy
na policję. W tej kwocie jest między
innymi rozpoczęcie remontu i roz-
budowa komisariatu w Tarnowie Pod-
górnym, a także remont pomieszczeń
dla policyjnych psów służbowych
i zakup wyposażenia dla posterun-
ku policji w Kleszczewie. Są pienią-
dze na nowe radiowozy, i to zarówno
te oznakowane, jak i nieoznakowane.
Przyznajemy też nagrody dla zwy-
cięzców konkursu „Dzielnicowy Ro-
ku” czy „Komisariat Roku Powiatu
Poznańskiego”. Kontynuujemy pro-
gram znakowania rowerów. 

Dla strażaków przeznaczyliśmy
z budżetu prawie 1,5 mln zł. Część
pieniędzy pójdzie między innymi
na dalszą budowę nowej strażnicy
w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej

nr 4 przy ul. Dąbrowskiego w Po-
znaniu. Nadal rozbudowywany bę-
dzie Powiatowy Ośrodek Szkolenia
Ochotniczych Straży Pożarnych Po-
wiatu Poznańskiego i jednostki w Bo-
lechowie oraz Krzesinach. Podob-
nie jak w przypadku policji planu-
jemy dofinansowanie zakupu po-
jazdów oraz sprzętu ratowniczo-
gaśniczego. Chcemy także straża-
ków szkolić i nagradzać najlepszych. 

Kolejny przykład? Proszę – jako
powiat dofinansowujemy Straż Gra-
niczną. Przecież to jest służba, za
którą w 100 procentach odpowie-
dzialna jest administracja central-
na. Realizujemy również zadania
związane z zapewnieniem bezpie-
czeństwa na naszych jeziorach. Pro-
wadzimy edukacyjne i prewencyj-
ne akcje związane z zapobieganiem
przestępczości oraz ochroną bez-
pieczeństwa mieszkańców nasze-
go powiatu. Co roku rozdajemy
pierwszoklasistom tysiące kamize-
lek odblaskowych. 200 tys. zł prze-
znaczymy na dofinansowanie za-
kupu ambulansu z wyposażeniem
dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Poznaniu. 
A może jednak lepiej byłoby odesłać
strażaków i policjantów z ich po-
trzebami do MSWiA? 

– Oczywiście, moglibyśmy po-
wiedzieć: „to nie nasza sprawa” al-
bo „radźcie sobie sami i piszcie do
przełożonych w Warszawie”. Ale tak
nie robimy. Wiemy, jak ważne są
kwestie naszego bezpieczeństwa.
W ciągu 20 lat liczba mieszkańców
naszego powiatu wzrosła z około 260
do 400 tysięcy. Nie możemy o tym
zapominać. Dopóki będę starostą,
nigdy nie przestanę inwestować
w bezpieczeństwo. 
Większa liczba mieszkańców to tak-
że większe problemy komunikacyj-
ne. W minionych latach pana marze-
niem była budowa tak zwanej pół-
nocno-wschodniej obwodnicy Po-
znania. Na razie mieszkańcy prote-
stują, by na przykład nie przebiega-
ła przez Puszczę Zielonkę. Nie ma
też wsparcia finansowego z budże-
tu centralnego na tę inwestycję. Ża-
den poseł PiS z Wielkopolski nie po-
parł tej poprawki zgłoszonej do bu-
dżetu przez opozycję. Co dalej? 

– Nie mam żadnych wątpliwości,
że przy obecnych warunkach ko-
munikacyjnych w naszym powiecie,
zbudowanie tej drogi jest szansą na
dalszy rozwój gospodarczy całej
aglomeracji. Mieszkańcy muszą to
zrozumieć. Nikt nie chce tu robić
drugiej Puszczy Białowieskiej, czy-

li wycinać w pień tysięcy hektarów
cennego przyrodniczo drzewosta-
nu. Ale musimy znaleźć z miesz-
kańcami kompromis co do przebie-
gu tej trasy. Mnie, Jana Grabkow-
skiego, za ileś lat w samorządzie już
nie będzie, ale problemy z przejaz-
dem na przykład z Tarnowa Pod-
górnego do Murowanej Gośliny czy
Swarzędza zostaną. Każdy, kto pro-
testuje, musi mieć tego świadomość. 
Na drogi powiatowe przeznaczyli-
ście w tym roku 100 mln zł. Ta kwota
robi wrażenie... 

– Faktycznie, w tegorocznym bu-
dżecie na drogi przeznaczyliśmy
blisko 106 mln zł. Naszą najważ-
niejszą inwestycją jest przebudowa
7-kilometrowego odcinka Zalasewo
– Gowarzewo – Kleszczewo. Ktoś po-
wie, że chwalimy się jakimiś sied-
mioma kilometrami. Ale to jest bar-
dzo ważna inwestycja, bo stanowi
połączenie trzech gmin: Swarzędza,
Kleszczewa i Kostrzyna z drogą eks-
presową S5. Na tym terenie coraz
bardziej rozwija się tak zwana swa-
rzędzka strefa przemysłowa i spraw-
ne połączenia transportowe są bez-
względnym priorytetem. Nie przyj-
dą do nas inwestorzy, jeśli nie za-
pewnimy im odpowiedniego do-
jazdu. Ta droga zostanie poszerzo-
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Wizualizacja Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Swarzędzu Wizualizacja szkoły w Murowanej Goślinie 
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SKIEGO NA PONAD 400 MLN ZŁ

na, powstaną chodniki, ścieżki ro-
werowe, a także dwa ronda w Go-
warzewie. Koszt tej inwestycji to 25
mln zł, a 16 mln zł stanowi dofinan-
sowanie unijne.

Z tych samych powodów zdecy-
dowaliśmy się na rozpoczęcie prze-
budowy drogi Gądki – Szczodrzy-
kowo. Pierwszy etap tej inwestycji
to około 10 mln zł, a prawie jedną
trzecią tej kwoty otrzymaliśmy
z programu przebudowy dróg lo-
kalnych na 2018 rok. Tutaj współ-
pracujemy także z gminą Kórnik. In-
ne nasze plany to między innymi
przebudowa ul. Poznańskiej w Ko-
ziegłowach, a także drogi z Tarnowa
Podgórnego do Lusowa, której obec-
ną nawierzchnię stanowią popęka-
ne i nierówne płyty betonowe. Bu-
dujemy rondo na skrzyżowaniu ul.
Pocztowej i Malinowej w Dąbrów-
ce, nowy most na rowie Głuchow-
skim w Komornikach. Na liście jest
także modernizacja drogi od Pobie-
dzisk do Kociałkowej Górki oraz re-
mont ul. Poznańskiej i Wyzwolenia
w Dopiewie. 
Na wiele inwestycji powiat pozy-
skuje dofinansowanie unijne. Ale
chyba najważniejszym zadaniem
realizowanym dzięki środkom
z Brukseli jest budowa Centrum

Kształcenia Praktycznego w Swa-
rzędzu. „Zawodówki” nie są już dla
najsłabszych uczniów? 

– Rzeczywiście, rozbudowa Cen-
trum Kształcenia Praktycznego przy
Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu to
nasze „oczko w głowie”. Od kilku lat
nastawiamy się w powiecie poznań-
skim na kształcenie zawodowe. Prze-
konujemy, że zdobycie konkretnego
fachu jest dziś wielkim atutem na
rynku pracy. Gdy połączymy to ze
znajomością języków obcych czy
późniejszym kształceniem na stu-
diach wyższych, to młody człowiek
może przebierać w ofertach i bez-
robocie naprawdę mu nie grozi. Dla-
tego inwestujemy w szkoły branżo-
we, które obecnie nie są już prze-
chowalnią dla najsłabszych uczniów,
jak to bywało w czasach PRL. My sta-
wiamy na nowoczesny system kształ-
cenia, by nasi absolwenci od razu po
skończeniu edukacji znaleźli za-
trudnienie. Stąd pomysł na klasy zin-
tegrowane, gdzie część uczniów
kształci się na przykład w zawodzie
hotelarza, a inni stawiają na gastro-
nomię czy mechatronikę. Klasy pa-
tronackie Volkswagena, Solarisa czy
SKF to już marki same w sobie. In-
westycja o wartości ponad 32 mln zł
idzie zgodnie z planem i we wrze-

śniu tego roku planujemy otworzyć
nowoczesne centrum, którego bę-
dzie nam zazdrościła cała Polska. To,
że udało się nam pozyskać aż 16 mln
zł z Unii Europejskiej, jest wielką za-
sługą wszystkich zaangażowanych
w ten projekt. 
Na co jeszcze udało się zdobyć dofi-
nansowane z Unii Europejskiej? 

– Ponad 13 mln zł wart jest pro-
jekt rewaloryzacji wnętrz dawnego
kompleksu cysterskiego w Owiń-
skach, gdzie obecnie mieści się nasz
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy dla Dzieci Niewido-
mych. Tutaj dofinansowanie unijne
wynosi prawie 9 mln zł. Przy wspar-
ciu z PFRON kupiliśmy też uczniom
nowy autobus dostosowany do ich
potrzeb. Rozbudowujemy kom-
pleksowo naszą szkołę w Murowa-
nej Goślinie, gdzie powstaną mię-
dzy innymi sala gimnastyczna oraz
część dydaktyczno-administracyj-
na. Z budynku znikną też bariery
architektoniczne. Tutaj dotacja
z WRPO 2014+ ma wynosić 4 mln zł
przy koszcie całkowitym prawie 15
mln zł. 
Jako powiat mocno zaangażowali-
ście się w projekt Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej (PKM), która ma wy-
startować w czerwcu tego roku na

pierwszych czterech liniach: do Ja-
rocina, Nowego Tomyśla, Wągrow-
ca i Grodziska Wielkopolskiego. Za-
sada działania jest prosta: w godzi-
nach szczytu pociągi jeżdżą co pół
godziny, poza nim co godzinę. Za-
chęcicie kierowców do przesiadki? 

– Jeśli nie zachęcimy kierowców,
dojeżdżających codziennie
z ościennych gmin do Poznania, by
przesiedli się do transportu zbio-
rowego, to nie odkorkujemy dróg
wlotowych do miasta. Bez wątpie-
nia najszybsze i najbardziej kom-
fortowe jest połączenie kolejowe.
Proszę zwrócić uwagę, jak to dzia-
ła w krajach Europy Zachodniej.
Taka kolej aglomeracyjna spraw-
dza się idealnie, choćby w Niem-
czech. Wszyscy patrzymy na przy-
kład na Hanower, a tam nie jest żad-
nym dyshonorem, że do pracy do-
jeżdżamy pociągiem, a nie własnym
autem. U nas powoli też to się zmie-
nia. Przykład wyremontowanej li-
nii do Wągrowca, gdzie po moder-
nizacji pasażerów zdecydowanie
przybyło, jest tu idealny. Dlatego
stawiamy na Poznańską Kolej Me-
tropolitalną, gdzie sprawiedliwie
dzielimy koszty na województwo,
miasto, powiat i poszczególne gmi-
ny. Dla PKM, na lata 2018, 2019

i 2020, zabezpieczyliśmy kwotę
w wysokości 1,7 mln zł. Wierzę
w ten projekt, bo transport kolejo-
wy zintegrowany z komunikacją
miejską i gminną jest naszą przy-
szłością. 
Jaka jest szansa, że kolej metropoli-
talna pojedzie także w innych kie-
runkach Wielkopolski? 

– Od czegoś musimy zacząć.  Kie-
dy zostaną wyremontowane pozo-
stałe linie między innymi do Piły czy
Kościana, również tam sytuacja się
poprawi. Poznańska Kolej Metro-
politalna pojedzie także w stronę
Wrześni, Gniezna i Szamotuł. Bę-
dziemy mieli sprawny system trans-
portowy, który zapewni komforto-
wy dojazd do stolicy Wielkopolski.
Inwestujemy także wraz z gminami
w Zintegrowane Węzły Przesiad-
kowe. Tylko w tym roku powstaną,
dzięki wsparciu unijnemu, odpo-
wiednie inwestycje między innymi
w Pobiedziskach i Murowanej Go-
ślinie. W następnych latach planu-
jemy je realizować w Kórniku, Ro-
kietnicy, Puszczykowie, Mosinie czy
Buku. Wszędzie będą monitorowa-
ne parkingi dla aut i autobusów oraz
rowerów. Poznańska Kolej Metro-
politalna to całościowy projekt, któ-
ry może przekonać wszystkich do
transportu zbiorowego. 
Budżet powiatu poznańskiego na rok
2018 będzie rekordowy?

– Dziś przekraczamy magiczną
barierę 400 mln zł, jeśli chodzi o wy-
datki. Najwięcej przeznaczamy na
edukację (120 mln zł), zaraz potem
na transport (106 mln zł), a w dal-
szej perspektywie na ochronę zdro-
wia. Cały czas unowocześniamy
nasz szpital w Puszczykowie. W pla-
nach na ten rok jest między innymi
postawienie budynku bloku opera-
cyjnego. Wartość ogólna tego zada-
nia wynosi ponad 21 mln zł. Nie ża-
łujemy pieniędzy na kulturę, sport
i współpracę z organizacjami po-
zarządowymi. Uważam, że to jest
naprawdę dobrze skonstruowany
budżet. �

ROZMAWIAŁ TOMASZ CYLKA
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Przebudowy szkół 
oraz dokończenie budowy
Centrum Kształcenia
Praktycznego w Swarzędzu
– to w tym roku
najważniejsze inwestycje
powiatu poznańskiego.
Spore sumy powiat
przeznaczy na budowę
i remonty dróg.

Budżet to roczny plan finansowy, na
który składają się dochody, wydatki,
przychody i rozchody. Dzięki niemu
możliwe jest racjonalne gospodaro-
wanie środkami finansowymi powia-
tu. Budżet uchwala Rada Powiatu.

Suma dochodów i przychodów
musi być równa sumie planowanych
wydatków i rozchodów. To tzw. za-
sada równowagi budżetowej.

Inwestycje i edukacja
Podobnie jak w ubiegłym roku, wciąż
sztandarową inwestycją powiatu po-
znańskiego jest budowa Centrum
Kształcenia Praktycznego (CKP) przy
Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. To
niezwykle ważna inwestycja, powiat
stawia bowiem mocno na szkolnic-
two zawodowe i stara się stworzyć
jak najlepsze warunki dla jego roz-
woju. Zapewnienie wykwalifikowa-
nych pracowników firmom działają-
cym w powiecie jest warunkiem ich
rozwoju. W tym roku na dokończe-
nie budowy centrum powiat prze-
znaczy prawie 27 mln zł.

Na 2018 r. zaplanowano rewaloryza-
cję wnętrz dawnego kompleksu cyster-
skiego (obecnie SOSW Owińska). Daw-
ną świetność mają odzyskać jego za-
bytkowe elementy, cały obiekt ma też
zostać doprowadzony do stanu zgod-
ności z przepisami przeciwpożarowy-
mi. Realizacja tego zadania rozpoczęła
się już w grudniu 2017 r., zakończyć się
ma w grudniu 2018 r. Zadanie częścio-
wo (w wysokości ok. 8,8 mln zł) finan-
sowane jest ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wra-
mach WRPO 2014+.

W lutym 2018 r. rozpoczęła się roz-
budowa szkoły w Murowanej Gośli-
nie – Zespół Szkół im. gen. Dezyde-
rego Chłapowskiego w Bolechowie.
Istniejący budynek zostanie rozbu-
dowany o salę gimnastyczną i część
dydaktyczno-administracyjną. Ca-
łość pochłonie 15,6 mln zł.

Trwa też modernizacja należące-
go do powiatu dworu w Skrzynkach,
w którym mieści się ośrodek szkole-
niowo-konferencyjny. Wtegorocznym
budżecie powiat na tę inwestycję prze-
znaczył nieco ponad 2,7 mln zł.

W ciągu dwóch najbliższych lat
zmieni się również otoczenie Zespo-
łu Szkół w Bolechowie. Zagospodaro-
wanie nowego terenu szkoły, zieleń
i mała architektura będą kosztować 1,5
mln zł. W tej samej placówce trwają
przygotowania do zaizolowania ścian
fundamentowych wraz z odwodnie-
niem budynku. W tym roku na prace
przygotowawcze przeznaczono 250
tys. zł. Instalacja wentylacji budynku
Zespołu Szkół w Bolechowie będzie
kosztowała 550 tys. zł, zaś moderniza-
cja sali gimnastycznej – 650 tys. zł. Wy-
konanie tej ostatniej inwestycji zapla-
nowano na przyszły rok.

Zmiany czekają też Zespół Szkół
w Rokietnicy. Modernizacja pawilo-
nu chemicznego będzie kosztowała
200 tys. zł, a 1,5 mln zł w ciągu dwóch
najbliższych lat zostanie wydane na
zagospodarowanie terenu wraz
z ogrodzeniem.

Powiat inwestuje nie tylko w re-
monty szkół, ale też w samych
uczniów. Na realizację „Programu
wspierania edukacji w powiecie po-
znańskim” w 2018 r. przeznaczono
łącznie 471 tys. zł, z czego:

– 200 tys. zł na zajęcia pozalekcyj-
ne dla uczniów szkół prowadzonych
przez powiat poznański,

– 100 tys. zł na zajęcia fakultatyw-
ne dla uczniów klas maturalnych,

– 21 tys. zł na nagrody starosty po-
znańskiego dla uczniów za wybitne
osiągnięcia oraz uczniów z zasadni-
czych szkół zawodowych za dobre
wyniki w nauce,

– 150 tys. zł na stypendia rady po-
wiatu dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych, w których nauka kończy
się egzaminem maturalnym oraz
uczniów gimnazjów (obecnych klas
gimnazjalnych), prowadzonych przez
powiat poznański.

Dodatkowo na dokształcanie i do-
skonalenie zawodowe nauczycieli za-
trudnionych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez powiat na 2018 r.
zaplanowano łącznie 304 tys. zł, na do-
tacje dla szkół i placówek niepublicz-
nych o uprawnieniach szkół publicz-
nych, wpisanych do ewidencji prowa-
dzonej przez starostę poznańskiego za-
planowano łącznie ponad 1,9 mln zł,
a na pomoc zdrowotną dla nauczycie-
li oraz nauczycieli emerytów i renci-
stów szkół i placówek prowadzonych
przez powiat – 20 tys. zł. Powiat zaku-
pił też nowy autobus przystosowany

do przewozu osób niepełnosprawnych,
na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego dla Dzieci Niewi-
domych im. Synów Pułku w Owiń-
skach. Pojazd kosztował niecałe 600
tys. zł, zczego dofinansowanie ze środ-
ków PFRON wyniosło ok. 233 tys. zł.

Drogi
Szerokie plany inwestycyjne szaco-
wane na 100 mln zł ma Zarząd Dróg
Powiatowych. Zakłada on m.in.:

– przebudowę 7-kilometrowego
odcinka drogi Zalasewo – Gowarze-
wo – Kleszczewo, w tym budowę
dwóch rond w Gowarzewie oraz
chodników i ścieżek rowerowych,

– I etap przebudowy drogi Gądki
– Szczodrzykowo (na odcinku Gądki
– Dachowa). W ramach prac wzmoc-
niona zostanie konstrukcja jezdni,
powstaną chodniki i ścieżki rowero-
we, droga zostanie odwodniona,

– przebudowę ul. Poznańskiej
w Koziegłowach, na odcinku od ul.
Taczaka do Piaskowej,

– przebudowę drogi z Tarnowa
Podgórnego do Lusowa na odcinku
prawie 2,5 km. Dzisiaj kierowcy jeż-
dżą tam po nawierzchni z płyt beto-
nowych. Są one nierówne i popęka-
ne. W ramach prac konstrukcja jezd-
ni zostanie wzmocniona, a na całym
odcinku pojawi się nowa nawierzch-
nia z masy bitumicznej. Powstaną też
ścieżka rowerowa i chodniki. Inwe-
stycja jest realizowana wspólnie z gmi-
ną Tarnowo Podgórne,

– budowę ronda na skrzyżowaniu
ulic Pocztowej i Malinowej w Dą-
brówce,

– budowę nowego mostu na rowie
Głuchowskim w Komornikach. Ist-
niejący most, który jest w złym sta-
nie technicznym, zostanie rozebra-
ny, a w jego miejscu powstanie zu-
pełnie nowy obiekt,

– przebudowę drogi od Pobiedzisk
do Kociałkowej Górki,

– remont ulic Poznańskiej i Wy-
zwolenia w Dopiewie.

Ochrona środowiska
Na ochronę środowiska powiat prze-
znaczy ponad 1,7 mln zł. Z tych środ-
ków finansowane są działania zwią-
zane z edukacją ekologiczną, gospo-
darką leśną, ochroną różnorodności
biologicznej oraz monitoringiem osu-
wisk. Po raz kolejny zaplanowane
w budżecie zostały również środki
na likwidację wyrobów zawierają-
cych azbest. Natomiast nowym za-
daniem jest dotowanie likwidacji źró-
deł niskiej emisji zanieczyszczeń do
powietrza z indywidualnych syste-
mów grzewczych i zastąpienia ich
źródłami proekologicznymi.

Ochrona zdrowia 
i pomoc społeczna
W budżecie powiatu poznańskiego
na 2018 r. na zadania z zakresu po-
mocy społecznej, systemu pieczy za-
stępczej, promocji i ochrony zdro-
wia, wspierania osób niepełno-

sprawnych, nieodpłatnej pomocy
prawnej, polityki rynku pracy oraz
pozostałych zadań z zakresu polity-
ki społecznej zaplanowano łącznie
61,5 mln zł. Ważniejszymi projekta-
mi w tej dziedzinie są:

– realizacja programów polityki
zdrowotnej, m.in. w zakresie profi-
laktyki zakażeń wirusem brodaw-
czaka ludzkiego HPV, zakażeń pneu-
mokokowych oraz grypy (600 tys. zł),

– dofinansowanie rozbudowy szpi-
tala w Puszczykowie o budynek blo-
ku operacyjnego wraz z budową szy-
bu windowego (prawie 7,2 mln zł),

– ubezpieczenia zdrowotne dzie-
ci w placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych oraz bezrobotnych za-
rejestrowanych w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy (ponad 5,7 mln zł).

Na utrzymanie dzieci w pieczy za-
stępczej powiat przeznaczy ponad 18
mln zł, z czego w rodzinach zastęp-
czych prawie 9,5 mln zł, w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych
ponad 8,5 mln zł. Na prowadzenie Do-
mu Pomocy Społecznej w Lisówkach
ponad 5,7 mln zł. Funkcjonowanie Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie kosztować będzie niemal 3,5 mln
zł, Powiatowego Urzędu Pracy w Po-
znaniu – ponad 14,6 mln zł. Na pro-
wadzenie ośrodka wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi – Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy
w Puszczykowie powiat przeznaczy
ponad 437 tys. zł, a na funkcjonowa-
nie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Kobylnicy oraz mieszkań chronio-
nych dla usamodzielnianych dzieci
opuszczających pieczę zastępczą – po-
nad 711 tys. zł. Kwotą prawie 1,2 mln zł
powiat dofinansuje rehabilitację osób
niepełnosprawnych w warsztatach
terapii zajęciowej. 450 tys. zł w bu-
dżecie przeznaczone jest na powie-
rzenie realizacji zadań izby wytrzeź-
wień dla osób doprowadzonych z te-
renu powiatu poznańskiego.

Ważną inicjatywą powiatu jest 15
punktów bezpłatnej pomocy praw-
nej dla mieszkańców. Ich działanie
będzie kosztowało prawie 940 tys. zł.

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa w 2018 r. to wyda-
tek rzędu ponad 3,7 mln zł. Z pomo-
cą tych środków dofinansowywana
zostanie działalność Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu, Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Poznaniu, Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych powiatu poznańskiego,
Straży Granicznej i Wojewódzkiej Sta-
cji Pogotowia Ratunkowego.

Powiat wesprze Komendę Miej-
ską Policji w Poznaniu kwotą prawie
1 mln 130 tys. zł. Pozwoli to m.in. na
rozpoczęcie remontu i rozbudowy
komisariatu w Tarnowie Podgórnym
czy sfinansowanie pierwszego wy-
posażenia posterunku w Kleszcze-
wie. Kwotą 1 mln 285 tys. zł powiat
wesprze Komendę Miejską Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
200 tys. zł przeznaczone zostanie na
dofinansowanie zakupu ambulansu
wraz z wyposażeniem dla Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Poznaniu.

W ramach realizacji „Programu
zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego powiatu po-
znańskiego” prowadzone będą akcje
prewencyjne, profilaktyczne oraz
konkursy, w tym m.in. cykliczna już
akcja rozdawania pierwszoklasistom
kamizelek odblaskowych. � OPRAC. SL
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