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Na jakim poziomie w 
2021 roku będą się kształ-
tować dochody i wydatki 
powiatu poznańskiego?

– Zakładamy dochody na 
poziomie 415 640 259,66 
złotych. Wydatki to z kolei 
501 051 832,66 złotych. 
Różnicę w wysokości 85 
milionów złotych planuje-
my pokryć między inny-
mi z kredytu i tak zwanych 
wolnych środków. Mimo 
trudnej sytuacji związa-
nej z pandemią, tegorocz-
ny budżet daje naszemu 
samorządowi bezpieczeń-
stwo dalszej polityki pro-
inwestycyjnej. Niestety aż 
44,6 miliona złotych trze-
ba oddać do budżetu cen-
tralnego w ramach tzw. po-
datku janosikowego. To o 
6,3 miliona złotych więcej 
niż w minionym roku.  
Jakie to będą inwestycje?

– W 2021 roku blisko 
139 milionów złotych za-
mierzamy przeznaczyć na 
drogi. W planach jest mię-
dzy innymi zakończenie 
budowy obwodnicy Głu-
chowa oraz przebudowa 
drogi w miejscowości Da-
chowa. Oba zadania są do-
finansowywane z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. 
Powiat poznański złożył 
też wnioski na dofinan-
sowanie dwóch kolejnych 
zadań z tego Funduszu na 
2021 rok. Jeśli zostanie 
przyznane, przebudowa-
ny będzie 2,7-kilometrowy 
odcinek drogi Rokietnica 
– Napachanie oraz 1,2-ki-
lometrowy odcinek od wę-
zła na S11 do ulicy Kolejo-
wej w Dąbrówce.

To nie są chyba jedyne 
tak duże powiatowe in-
westycje?

– To prawda, w tym roku 
zamierzamy zrealizować 
również prace projektowe, 
choćby mostu nad Wartą 
i drogi Luboń – Czapury. 
To samo dotyczy także bu-
dowy tunelu pod przejaz-
dem kolejowym w Kobyl-
nicy oraz drogi Borówiec 
– Koninko – Krzesiny.
W niedalekiej przyszłości, 
bo w 2023 roku, będzie 
już też można przejechać 
tunelem pod torami kole-
jowymi na granicy Pozna-
nia i Plewisk, przy ulicy 
Grunwaldzkiej. 

– Ta inwestycja jest przez 
nas realizowana wspólnie z 
Miastem Poznań oraz gmi-
ną Komorniki. Wszystkie 
trzy podmioty będą party-
cypować w kosztach. Nie 
tak dawno spółka Poznań-
skie Inwestycje Miejskie 
podpisała umowę z wyło-
nionym w postępowaniu 
przetargowym wykonawcą 
robót budowlanych, spół-
ką Budimex. Rozpoczęcie 
tego zadania jest dowodem 
na to, jak doskonale potra-
fimy współpracować w ra-
mach Metropolii Poznań na 
rzecz naszych mieszkańców. 
A tunel jest w tym miejscu 
bardzo potrzebny. Dzisiaj 
ulicę Grunwaldzką przecina 
mocno obciążona linia ko-
lejowa E20 łącząca Warsza-
wę z Berlinem, dlatego prze-
jazd przez tory jest bardzo 
często zamykany. Dodajmy, 
że cała inwestycja obejmuje 
budowę lub rozbudowę ist-
niejącego układu komuni-
kacyjnego wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą, jak drogi, 
ścieżki rowerowe, chodni-
ki, zjazdy i przystanki au-
tobusowe, miejsca postojo-

we oraz parking z układem 
dróg dojazdowych.
W ramach Metropolii Po-
znań powiat poznański dba 
też o rozwój komunikacji. 
Ona w czasach pandemii 
przeżywa chyba trudne 
chwile. Jak zatem jej pomóc?  

– Jako powiat jesteśmy or-
ganizatorem transportu pu-
blicznego dla gmin z nasze-
go terenu oraz okolicznych 
powiatów, które były tym 
zainteresowane. W ostat-
nich miesiącach, z wiado-
mych powodów, wiele osób 
zrezygnowało ze środków 
zbiorowej komunikacji. 
One są jednak bardzo po-
trzebne, czego przykładem 

jest choćby sukces Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej. 
W tym roku nasz samorząd 
dofinansuje jej rozwój kwo-
tą 1,6 miliona złotych. Ko-
lejne 2,4 miliona złotych 
wydamy na organizację sie-
ci połączeń w ramach PKS-
-u. Od razu tutaj dodam, że 
kursy PKS absolutnie nie 
mają być konkurencją dla 
transportu podmiejskiego 
organizowanego przez gmi-
ny czy dla Poznańskiej Ko-
lei Metropolitalnej. To jest 
przede wszystkim uzupeł-
nienie istniejącego systemu 
transportowego. Bo też cały 
czas są w powiecie miejsco-
wości, które są odcięte od 
torów. Dlatego tam linie au-

tobusowe cieszą się sporym 
powodzeniem.
Skoro poruszyliśmy już 
temat pandemii oraz Me-
tropolii Poznań, to warto 
chyba wymienić działania 
mające na celu walkę z ko-
ronawirusem. A tych dzia-
łań jest sporo…

– Jako stowarzyszenie od 
początku angażujemy się w 
walkę z pandemią. Organi-
zowaliśmy akcje promocyj-
ne emitowane w mediach, 
wsparliśmy kadrowo Po-
wiatowy Urząd Pracy oraz 
Sanepid, stworzyliśmy tak-
że dodatkowe punkty szcze-
pień. Kolejny krok w tej 
walce to zabezpieczenie po-

nad 13 milionów złotych na 
zakup sprzętu i środków do 
walki z COVID-19. Zaku-
piony dzięki tej inicjatywie 
sprzęt medyczny zadyspo-
nowaliśmy dla siedmiu szpi-
tali na terenie metropolii, 
w tym dla Szpitala w Pusz-
czykowie im. prof. S.T. Dą-
browskiego.
Ile pieniędzy powiat po-
znański zamierza przezna-
czyć na oświatę i edukację, 
która również przeżywa 
trudne chwile?

– W tym roku koszty 
utrzymania oświaty na pew-
no wzrosną i dlatego planu-
jemy na tę dziedzinę 109 
milionów złotych. Nieste-
ty, subwencja oświatowa 
w wysokości 63,1 miliona 
złotych nie wystarczy na-
wet na wynagrodzenia dla 
pracowników oświaty, któ-
re wynoszą prawie 72 mi-
liony złotych. Brakującą 
kwotę pokryjemy z naszego 
budżetu. W ramach oświa-
towych wydatków przewi-
dujemy między innymi za-
kup wyposażenia Centrum 
Kształcenia Zawodowe-
go w Swarzędzu, remon-
ty i modernizacje Zespołu 
Szkół w Bolechowie, lice-
ów w Puszczykowie i w Kór-
niku czy też Zespołu Szkół 
w Mosinie. W planach 
mamy także remont kuch-
ni w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach. Przewidzie-
liśmy również pieniądze 
na szkolenia dla nauczycie-
li i projekty edukacyjne dla 
uczniów. Finansowo wspie-
ramy także studentów z Bia-
łorusi zdobywających wie-
dzę w stolicy Wielkopolski. 
Na ten cel zabezpieczyliśmy 
108 tysięcy złotych.

(dokończenie na str. IV)

– Najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji jest przejście przez nią – powiedział 
kiedyś Robert Lee Frost, amerykański poeta, czterokrotny laureat nagrody 
Pulitzera. Przechodzimy przez nią wszyscy już kolejny rok, zarówno w sferze 
osobistej jak i w sferze publicznej. Powiat poznański, podobnie jak inne jed-
nostki samorządowe stanął przed koniecznością realizacji zaplanowanych 
w budżecie zadań, czasami wymagających nieco innych form, oraz tych, 
które pojawiały się na bieżąco, w związku z innymi potrzebami mieszkań-
ców. Bogatsi o doświadczenia zeszłego roku realizujemy tegoroczny budżet  
– mówi starosta poznański Jan Grabkowski.
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kością takie auto może je-
chać? Ja najszybciej nim je-
chałem ok. 140 kilometrów 
na godzinę. To było na krót-
kim odcinku, na trasie z Po-
znania do Wrześni. Możliwe, 
że można było jeszcze coś do-
łożyć do tej szybkości, ale nie 
jestem typem kierowcy, któ-
ry dusi pedał gazu do same-
go końca – podkreśla Mie-
czysław Czajka, który przez 
fanów motoryzacji często jest 
pytany o swój unikat z byłej 
już epoki.

– I nie tylko o niego, po-
nieważ moje drugie auto, 
wspomniana już Tatra, tak-
że wzbudza spore zaintere-
sowanie. To mnie nie dziwi, 
ponieważ to również bar-
dzo ciekawy i rzadko obec-
nie spotykany samochód. 
W naszym kraju jest ich 
chyba tylko pięć, góra sześć 
sztuk. Czyli jeszcze mniej 
niż Czajek – mówi mieszka-
niec Puszczykowa, który jak 
przystało na miłośnika czte-
rech kółek, jest członkiem 
Automobilklubu Wielko-
polski. – Często jestem też 
pytany, czy chciałbym te sa-
mochody sprzedać. Moja 
odpowiedź jest jednak za-
wsze taka sama: nie ma ta-
kiej możliwości. Te auta 
zbyt wiele dla mnie znaczą i 
nie mam zamiaru się z nimi 
rozstawać – zapewnia Mie-
czysław Czajka. 

Tomasz Sikorski    

BROSZURA
BUDŻETOWA
POWIATU POZNAŃSKIEGO

nie bali się nowych wyzwań
chcemy by nasi mieszkańcy 
Rozmowa z
JANEM GRABKOWSKIM
starostą poznańskim

molotów – informuje stro-
na miasta i gminy Kostrzyn. 
Wykopane eksponaty zosta-
ły już przekazane Muzeum 
Broni Pancernej w Poznaniu, 
gdzie zostaną udostępnio-
ne zwiedzającym po doko-
naniu niezbędnej renowacji. 
Szerszy materiał o tym niety-
powym odkryciu zaprezentu-
je TVP Historia. Materiał na 
ten temat ma się pojawić na 
antenie 10 maja. (opr. - ts)
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Na realizację zadań z tych obszarów powiat poznań-
ski przeznaczy niemal 9,4 mln zł.

Liczba zgłoszonych pro-
jektów w otwartych 

konkursach ofert poka-
zuje, jak duża jest nadzie-
ja na poprawę sytuacji epi-
demicznej  i powrót imprez 
masowych, choćby w nieco 
innym kształcie niż ten do-
tychczas znany. Doskona-
le to widać choćby po liście 
planowanych działań z kul-
tury i sztuki. Wiele cieka-
wych inicjatyw pojawiło się 
również w zakresie turysty-
ki – jak choćby cykl mikro-
wypraw uwzględniających 
potrzeby rodzin z małymi 
dziećmi, osób starszych, czy 
osób wymagających wspar-
cia w przemieszczaniu. Z 
licznych dziedzin życia chy-
ba najlepiej opiera się pan-
demii sport. Bo choć impre-
zy odbywają się bez udziału 
publiczności, to jednak sys-
tematycznie są rozgrywane. 
Nadal też organizowane są 
zgrupowania i obozy szkole-
niowe.

Podobnie jak w latach 
ubiegłych przyznawane będą 
także nagrody za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania 

i ochrony kultury oraz na-
grody dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe, 
nagrody dla trenerów pro-
wadzących szkolenie zawod-
ników osiągających wysokie 
wyniki sportowe w między-

narodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sporto-
wym za 2020 rok.

- Nie oszczędzamy na za-
bytkach, bo to dobra kultu-
ry i nasze dziedzictwo naro-
dowe. Poza tym, to wielka 
satysfakcja móc zobaczyć, 
jak z obiektów, które czę-
sto latami popadały w ru-
inę, powstają prawdziwe po-
wiatowe perełki – nie raz 
podkreśla starosta poznań-
ski Jan Grabkowski. Znaj-
duje to odzwierciedlenie w 
środkach zaplanowanych na 
ten rok. Na dofinansowanie 
prac konserwatorskich, re-
stauratorskich lub też robót 
budowlanych przy zabyt-

kach  znajdujących się w po-
wiecie poznańskim przezna-
czono 2,2 mln zł. 

Dzięki dofinansowaniom 
blask odzyskały już zabytki 
sakralne, jak choćby kościół 
św. Mikołaja w Owińskach, 
budynki willowe, Zamek w 
Kórniku czy dworzec kole-
jowy w Puszczykowie. 

Systematycznie  rewitali-
zowany, tak aby zapewnić 
wychowankom bezpiecz-
ne i wygodne warunki do 
nauki jest – prowadzony 
przez powiat – Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy dla Dzieci Niewi-
domych. Mieści się on w 
zabytkowym, dawnym ze-
spole klasztornym cysterek 
w Owińskach. 

Do poznania zabytków po-
wiatu poznańskiego zachę-
cają wydawnictwa powia-
tu poznańskiego. I choć ich 
realizacja odbyła się w ubie-
głym roku, to warto z nich 
korzystać w szczególno-
ści teraz, gdy szukamy bliż-

szych miejsc do odpoczyn-
ku. Seria trzech niedzielnych 
przewodników obejmu-
je „Przewodnik Niedzielne-
go Rowerzysty”, „Przewod-
nik Niedzielnego Pogromcy 
Duchów i nie tylko” oraz 
„Przewodnik Niedzielnego 
Tropiciela”. Prezentują one 
kolejno: piętnaście tras ro-

werowych, z którymi po-
radzą sobie początkujący i 
rodziny z dziećmi, siedem-
naście legend, które mogą 
stać się pretekstem do wyj-
ścia z domu i spojrzenia na 
okolicę z innej perspektywy 
oraz piętnaście różnorod-
nych ścieżek poznawczych, 
które warto odkryć o każdej 
porze roku.  I to wszystko w 
najbliższej okolicy…

Powiatowe akcje to także 
projekt „Śladami wielkich 
podróżników” czy powia-
towe questy - „Na Tropie 
Skarbów”. Obie zachęca-
ją do poznania powiatu po-
znańskiego. Obie zwieńczo-
ne są upominkami. 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
to wydatek rzędu niemal 4,4 mln zł.

Z pomocą tych środków 
dofinansowywana zo-

stanie działalność Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu, 
Komendy Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Po-
znaniu, Ochotniczych Straży 
Pożarnych Powiatu Poznań-
skiego, Straży Granicznej. 
Realizowane zostaną także 
zadania zapewnienia bezpie-
czeństwa nad obszarami wod-
nymi oraz akcje w ramach 
realizacji „Programu zapo-
biegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa oby-
wateli i porządku publiczne-
go powiatu poznańskiego”.

Komendę Miejską Policji 
w Poznaniu powiat wesprze 
kwotą 1 mln zł. Pozwoli to 
na sfinansowanie zagospo-
darowania terenu zewnętrz-
nego wraz z niezbędną in-
frastrukturą w Komisariacie 
Policji w Tarnowie Podgór-
nym oraz współfinansowa-
nie zakupu policyjnych środ-

ków transportu. Środki te 
pozwolą także na zakup wy-
posażenia policyjnego, drob-
ne remonty w komisariatach 

policji powiatu czy sfinanso-
wanie nagród za osiągnięcia 
w służbie oraz zakup dwóch 
koni wraz z oprzyrządowa-
niem i szkoleniem.

Milion złotych wspar-
cia otrzyma także Komen-
da Miejska Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Poznaniu. 
Dzięki temu kontynuowane 
będą remonty i moderniza-
cje strażnic Jednostek Ratow-
niczo-Gaśniczych. Przeka-
zane środki posłużą także na 

dofinansowanie zakupu spe-
cjalistycznego sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego, a także 
przeprowadzenie szkoleń spe-
cjalistycznych dla strażaków i 
prowadzenie działań z zakresu 
prewencji społecznej.

Jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych zostaną 
wsparte zakupem sprzętu i 
usług łącznie na kwotę 198 
tys. zł. Wsparte zostaną za-
wody i szkolenia dla druhów 
OSP. Powiat Poznański wes-
prze także Placówkę Straży 
Granicznej Poznań-Ławica, 
w realizacji zadań na tere-
nie powiatu - kwota 25 tys. 
zł. Kolejne 50 tys. zł zostanie 
przeznaczone na zapewnienie 
bezpieczeństwa na obszarach 
wodnych. 

Tradycyjnie uhonorowani 
zostaną także: „Dzielnicowy 
Roku Powiatu Poznańskie-
go”, „Komisariat Roku Po-
wiatu Poznańskiego”, Strażak 
Roku Powiatu Poznańskiego 
w kategorii PSP oraz Stra-
żak Roku Powiatu Poznań-
skiego w kategorii OSP. Re-
alizowane także będą zadania 
związane z bezpieczeństwem 
i zarządzaniem kryzysowym, 
wyposażeniem powiato-
wej bazy materiałów i sprzę-
tu przeciwpowodziowego, 
obroną cywilną i obronno-
ścią, prowadzone będą akcje 
prewencyjne, profilaktyczne 
oraz konkursy, w tym m.in. 
cykliczna już akcja rozdawa-
nia pierwszoklasistom kami-
zelek odblaskowych.

W zeszłym roku Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej  rozpoczął realizację 
drugiej części dofinansowanego ze środków unijnych 
projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów pu-
blicznych dla powiatu poznańskiego – część II”. 

Obejmuje on wdroże-
nie e-usługi wpiera-

jącej proces koordynacji sy-
tuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu w 
obszarach składania wnio-
sków o koordynację oraz 
organizowania narad ko-
ordynacyjnych oraz do-
stosowanie bazy danych 
geodezyjnej ewidencji sie-
ci uzbrojenia terenu (GE-
SUT) do obowiązujących 
przepisów prawa. Jego za-
kończenie planowane jest 
na koniec 2022 r. 

Jest to kontynuacja części 
I zakładającej m.in. wdro-
żenie elektronicznych usług 
publicznych. Obecnie są 
to: udostępnianie w for-
mule sklepu internetowe-

go danych oraz materiałów 
państwowego zasobu geo-
dezyjnego i kartograficz-
nego dla klienta indywi-
dualnego, obsługa zapytań 
oraz wniosków komorni-
ków sądowych o udostęp-
nienie danych z bazy da-
nych ewidencji gruntów 
i budynków, obsługi rze-
czoznawców majątkowych, 
autoryzowany dostęp do 
danych państwowego zaso-
bu geodezyjnego i kartogra-
ficznego, obsługi wniosku 
zgłoszenia pracy geodezyj-
nej – portal geodety, obsłu-
gi wniosków o koordynację 
sytuowania projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu. Po-
nadto lokalny geoportal,  
poznanski.e-mapa.net pre-

zentuje dane m.in. z baz da-
nych: ewidencji gruntów 
i budynków, geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia i 
geodezyjnych osnów szcze-
gółowych. 

W 2021 roku kontynu-
owana będzie m.in. cyfryza-
cja dokumentacji państwo-
wego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, mająca 
na celu przetworzenie ana-
logowej dokumentacji pań-

stwowego zasobu geodezyj-
nego i kartograficznego do 
postaci cyfrowej, umożli-
wiająca m.in. powszechne 
jej udostępnianie w urucho-
mionych elektronicznych 
usługach publicznych oraz 
poprawa jakości danych w 
zakresie prowadzonych baz 
danych. 

W połowie 2021 r. Powia-
towy Ośrodek Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej obejmie nową 
siedzibę przy ulicy Fra-
nowo 26. Migracja zaso-
bów PODGiK, to najbar-
dziej wymagająca operacja 
logistyczna w historii jed-
nostki. Lokalizację prze-
chowywania m.in. zmie-
ni około 2200 m bieżących 
dokumentacji papierowej 
oraz ponad 110 stanowisk 
komputerowych. Ponadto 
zmiana siedziby, to zmiana 
koncepcji infrastruktury te-
leinformatycznej oraz orga-
nizacji pracy.

Na ten cel zaplanowano około 3 mln zł. Największym 
zadaniem, jakie będzie realizowane z tych środków jest 
walka z zanieczyszczeniem powietrza.

W jaki sposób? Po-
przez dotacje służą-

ce likwidacji źródeł niskiej 
emisji z indywidualnych 
systemów grzewczych, czy-
li zastąpienie starych pieców 
węglowych źródłami proeko-
logicznymi. Finansowanie 
obejmie modernizację lub li-
kwidację ogrzewania opar-
tego na paliwie stałym, np. 
drewnie czy węglu.  Miesz-
kaniec może wystąpić o do-
finansowanie wymiany sta-
rego systemu grzewczego na: 
podłączenie do miejskiej sie-
ci ciepłowniczej, ogrzewanie 
za pomocą nowego kotła za-
silanego paliwem gazowym 
lub olejem opałowym, ogrze-
wanie elektryczne, pompę 
ciepła czy też ogrzewanie za 
pomocą nowoczesnego, zasi-
lanego automatycznie kotła 

na paliwo stałe.
Kolejnym działaniem kon-

tynuowanym już od lat jest 
likwidacja wyrobów zawie-
rających azbest. Ponadto za-
planowano finansowanie 
edukacji ekologicznej oraz 
monitoringu ruchów maso-
wych ziemi i osuwisk.

Planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej, syste-
mu pieczy zastępczej, promocji i ochrony zdrowia, wspie-
rania osób niepełnosprawnych, nieodpłatnej pomocy 
prawnej, polityki rynku pracy oraz pozostałych zadań z 
zakresu polityki społecznej, to kwota ponad 68 mln zł. 

W ramach tej kwoty re-
alizowane będą m.in. 

programy polityki zdrowot-
nej (ok. 7 mln zł), np. w za-
kresie profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludz-
kiego HPV i grypy, zapew-
nione będzie utrzymanie 
dzieci w pieczy zastępczej (ro-
dzinach zastępczych, placów-
kach opiekuńczo-wychowaw-
czych – ponad 17 mln zł), 
prowadzenie i utrzymanie 
Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach, Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowego Urzędu Pracy 

w Poznaniu, ośrodka wspar-
cia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi - Środowisko-
wego Domu Samopomo-
cy w Puszczykowie, Ośrod-
ka Interwencji Kryzysowej 
w Kobylnicy oraz mieszkań 

chronionych dla usamodziel-
nianych dzieci opuszczają-
cych pieczę zastępczą. 

Dzięki zapisanym w bu-
dżecie środkom realizowana 
będzie rehabilitacja społecz-
na osób niepełnosprawnych 
m.in. w ramach warsztatów 
terapii zajęciowej, działal-
ność punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej i nieodpłat-
nego poradnictwa obywatel-
skiego, realizacja zadań z za-
kresu edukacji prawnej oraz 
prowadzenie 10 miejsc w 
mieszkaniach chronionych 
wspieranych oraz 30 miejsc 
w domu dla matek z mało-
letnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży. 

Od wielu lat wydatki związane z edukacją stanowią bar-
dzo ważną pozycję w budżecie powiatu poznańskiego. 

Dotyczy to zarówno 
zadań związanych z 

infrastrukturą i wyposa-
żeniem placówek oświa-
towych jak i programów 
wspierających edukację. Na 
realizację programu wspie-
rania edukacji w powie-
cie poznańskim zaplano-
wano  644 tys. zł. Oznacza 
to m.in. realizację zajęć po-

zalekcyjnych dla uczniów 
oraz zajęć fakultatywnych 
dla maturzystów szkół pro-
wadzonych przez powiat 
poznański. 

Uczniowie tych szkół będą 
mogli także starać się o Na-
grodę Starosty Poznańskie-
go za wybitne osiągnięcia 
lub za wysokie wyniki w 
nauce. Te ostatnie dotyczą 

uczniów branżowych szkół 
I stopnia. Z kolei ucznio-
wie, którzy uczęszczają do 
szkół, w których nauka 
kończy się egzaminem ma-
turalnym będą mogli starać 
się o stypendia Rady Po-
wiatu w Poznaniu.

Kolejne środki zaplanowa-
no na dokształcanie i do-
skonalenie zawodowe na-
uczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach pro-
wadzonych przez powiat, 
na dotacje dla szkół i pla-

cówek niepublicznych, na 
pomoc zdrowotną dla na-
uczycieli, nauczycieli eme-
rytów i rencistów oraz za-
kup sprzętu sportowego.  

W planach jest także zakup 
pojazdu 9-osobowego, przy-
stosowanego do przewo-
zu osób niepełnosprawnych 
na potrzeby Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Nie-
widomych im. Synów Puł-
ku w Owińskach. 

Natomiast planowane in-
westycje to m.in. rewalo-
ryzacja wnętrz dawnego 
kompleksu cysterskiego, 
obecnie SOSW w Owiń-
skach – etap II (10 mln zł, 
na rok 2021 planuje się wy-
datki w kwocie 2 mln zł),  
rewaloryzacja ogrodzenia 
przy SOSW Owińska - etap 
II (1,1 mln zł), wykonanie 
dokumentacji przebudo-
wy Zespołu Szkół w Kórni-
ku wraz z salą gimnastyczną 
(181 tys. zł) czy wyposaże-
nie pomieszczeń Centrum 
Kształcenia Zawodowe-
go przy Zespole Szkół Nr 
1 im. Powstańców Wielko-
polskich w Swarzędzu (631 
tys. zł), a także pozosta-
łe remonty i modernizacje 
oświatowych placówek.

STRUKTURA WYDATKÓW PLANOWANYCH NA ROK 2021 (W MLN ZŁ)
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Ponad 139 mln zł powiat poznański przeznaczy w 2021 
roku na drogi. Na przykad niemal 70 mln zł pochłoną 
inwestycje, a 35 mln zł remonty dróg. Zadania te reali-
zuje Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

W planach na ten rok 
jest m.in. zakończe-

nie rozpoczętych już zadań: 
budowy obwodnicy Głu-
chowa (10 mln zł) oraz prze-
budowa drogi w miejscowo-
ści Dachowa (12 mln zł). 
Obie te inwestycje są do-
finansowywane z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. 
Powiat poznański złożył 
wnioski na dofinansowa-

nie dwóch innych zadań z 
FDS. Jeśli zostanie przyzna-
ne, w tym roku rozpoczną 
się kolejne ważne inwestycje: 
przebudowa 2,7-kilometro-
wego odcinka drogi Rokiet-
nica – Napachanie (szacun-

kowy koszt to 9,9 mln zł) 
oraz przebudowa drogi w 
Dąbrówce, a dokładnie jej 
1,2-kilometrowego odcin-
ka od węzła na S11 do uli-
cy Kolejowej (szacunkowy 
koszt to 8,1 mln zł).

W tym roku realizowa-
ne będą również inwestycje, 
na które powiat poznański 
otrzymał dofinansowanie w 
ramach Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. 
Wśród nich znalazł się ostat-
ni etap przebudowy drogi 
Iwno – Pobiedziska (3 mln 
zł). Na odcinku o długo-
ści 1,6 km jezdnia zostanie 
poszerzona i wzmocniona, 
a droga odwodniona. Prze-
budowana zostanie również 
droga Buk – Szewce (4,15 
mln zł). Na odcinku o dłu-
gości 4,5 km droga zostanie 
odwodniona, jezdnia posze-
rzona i wzmocniona, prze-
budowane zostaną przy-
stanki autobusowe. Dzięki 
dofinansowaniu uda się też 
przebudować 600-metro-
wy odcinek drogi Latalice 

– granica powiatu (0,9 mln 
zł), przebudować fragment 
ulicy Poznańskiej w Sie-
kierkach Wielkich (1,2 mln 
zł) oraz zbudować chod-
nik w miejscowości Słupia  
(1,6 mln zł).

Planowane są kolejne in-
westycje, na które powiat 
poznański złożył wnioski o 
dofinansowanie. Ich reali-
zacja uzależniona jest jed-
nak od tego, czy wsparcie 
zostanie przyznane. To bu-
dowa dwóch rond na uli-
cy Szamotulskiej w Rokiet-
nicy (szacunkowy koszt – 6 
mln zł), przebudowa ulicy 
Siekiereckiej w Gowarzewie 
(4,5 mln zł) i przebudowa 
przepustu na rzece Głuszyn-
ka i ulicy Mostowej w Ka-
mionkach (4,3 mln zł).

W tym roku Zarząd Dróg 
Powiatowych planuje prze-
prowadzić kolejną „akcję na-

kładka”. Poprzednia zakoń-
czyła się wielkim sukcesem. 
Dlatego teraz planowany jest 
remont niemal 18 km dróg 
powiatowych, za łączną kwo-
tę niemal 16 mln zł. Nowa 
nawierzchnia pojawi się na 
odcinkach dróg: Piekary – 
Dobra – Sznyfin, Lusowo – 
Sady, Żydowo – Rokietni-
ca, Boduszewo – Zielonka, 
Jankowice – granica powia-
tu, Trzcielin – Konarzewo, a 
także w miejscowości Kliny 
oraz w Swarzędzu (ulice Kór-
nicka i Średzka). 

2021 rok to również prace 
projektowe trzech wielkich 
inwestycji, planowanych 
przez powiat poznański. 
Mowa o budowie mostu 
nad Wartą i drogi Luboń – 
Czapury, a także tunelu pod 
przejazdem kolejowym w 
Kobylnicy oraz drogi Boró-
wiec – Koninko – Krzesiny.

Inwestujemy w drogI CyfryzaCja zasobów
geodezyjnyCh

Z pożytkiem dla
Zabytków, kultury, turystyki, sportu

bezpIeCzny powIat

środowisko środkom
ChronImy dZięki unijnym

dobrze ksZtałcimy

dbamy o dzIeCI I osoby w potrzebIe

105 
milionów złotych

na remonty 
i inwestycje 

drogowe

664
tysiące złotych 

na program 
wspierania edukacji 

w powiecie 
poznańskim

198
tysięcy złotych 

na zakup sprzętu 
dla jednostek osp

2,2
miliona złotych 

na dofinansowanie
prac przy zabytkach17

milionów złotych 
na utrzymanie 
dzieci w pieczy 

zastępczej

Droga Pobiedziska-Iwno

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych

Centrum Kształcenia Zawodowego w Swarzędzu

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

Akcja rozdawania pierwszoklasistom kamizelek odblaskowych

Dzięki dofinansowaniom prac przy zabytkach swój blask odzyskał m.in. Zamek w Kórniku
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2,71
miliona złotych
przeznaczono na 

dotacje celowe na 
likwidację źródeł 

niskiej emisji 
i zastąpienie ich 
rozwiązaniami 

proekologicznymi

16,7
milionów złotych

- tyle wart jest 
projekt budowy 

metropolitalnego 
systemu informacji 
przestrzennej dla 
metropolii poznań

- mesip

Z pomocą unijnych środków powiat poznański re-
alizuje także szereg  projektów, w większości infra-
strukturalnych. Są to zazwyczaj projekty wieloletnie, 
które będą kontynuowane lub zakończą się w 2021 
roku. 

Obok tych związanych z 
rozwojem infrastruk-

tury placówek oświatowych 
(Centrum Kształcenia Za-
wodowego w Swarzędzu, 
placówek kształcenia za-
wodowego dla których or-
ganem prowadzącym jest 
powiat poznański) są te 
związane z budową zinte-
growanych węzłów prze-
siadkowych: w Buku, przy 
ulicy Grunwaldzkiej w Po-
znaniu, Stęszewie i Stryko-
wie. To także budowa ście-
żek rowerowych w ciągu 
dróg powiatowych (Poznań 
– Tulce – Gowarzewo; Ko-
morniki – Szreniawa) oraz 
wyposażenie w narzędzia 
informatyczne podmiotów 
leczniczych. Wartość prowa-
dzonych projektów to blisko 
280 mln zł, z czego ponad 
200 mln zł to środki z Unii 
Europejskiej. 

Ponadto,  powiat poznań-
ski jako lider wraz z partne-
rami, Miastem Poznaniem i 
Stowarzyszeniem Metropo-
lia Poznań, przystąpił też do 
realizacji projektu dofinan-
sowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyj-
nego na lata 2014 – 2020 
pn. „Budowa Metropoli-
talnego Systemu Informa-
cji Przestrzennej (MeSIP) 
dla Metropolii Poznań”. Jest 
on odpowiedzią na potrze-
bę rozwoju i rozszerzenia ak-
tualnej informacji zarządczej 
na temat metropolii, wymia-
ny informacji oraz  integracji 
danych przestrzennych. Pro-
jekt będzie realizowany w la-
tach 2021 - 2022 a powiat 
jako lider zadanie powierza 
Powiatowemu Ośrodkowi 
Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. Wartość 
projektu  to ponad 16 mln 
zł, a kwota dofinansowania 
to 14 mln zł.

280
milionów złotych

- to wartość 
prowadzonych 

projektów unijnych
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Ośrodek w Owińskach 
będzie obchodził w tym 
roku jubileusz 75-lecia 
swojej działalności. Czy 
są z tym związane jakieś 
plany?

– Od wielu już lat dbamy 
o tę placówkę. Przy naszym 
ogromnym finansowaniu 
została zmodernizowana i 
w tej chwili, wraz z otacza-
jącym ją Parkiem Orien-
tacji Przestrzennej i całym 
kompleksem pocysterskim, 
stanowi jedną z pereł po-
wiatu poznańskiego. W jaki 
sposób Ośrodek będzie ob-
chodził swój jubileusz trud-
no w tej chwili stwierdzić, 
ponieważ sytuacja związana 
z pandemią jest dynamicz-
na. Jednym z pomysłów na 
uczczenie 75-lecia będzie 
wydanie okolicznościowej 
publikacji, poświęconej jej 
historii, a także przypomi-
nającej losy jej absolwen-
tów i nauczycieli tam pra-
cujących. Niejednokrotnie 
bowiem swoją pracą zmie-
nili kształt tej placówki, jak 
i wdrożyli nowatorskie roz-
wiązania w edukacji i tera-
pii osób niewidomych i sła-
bowidzących. I my wydanie 
tej książki wsparliśmy w 
otwartym konkursie ofert.   
Ile organizacji pozarzą-
dowych w tym roku bę-
dzie mogło liczyć na po-
wiatowe środki?

– W sumie w ramach 
otwartego konkursu ofert 
do Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu wpłynęły 
332 oferty. To więcej niż w 
ubiegłym roku, co jest war-
te podkreślenia, biorąc pod 
uwagę od wielu miesięcy 
panującą w naszym kraju 
pandemię i liczne obostrze-
nia z niej wynikające. W 
rezultacie oceny formalnej 
i merytorycznej na 232 za-
dania rozdysponowaliśmy  
1 906 100 złotych. To po-
kazuje, że jako powiat po-
znański nie szczędzimy 
pieniędzy na ciekawe ini-
cjatywy i projekty, mające 
na celu wzbogacenie ofer-
ty kulturalnej, edukacyjnej 
czy też sportowej dla na-
szych mieszkańców. Wnio-
ski o dotacje można było 
składać w siedmiu obsza-

rach: edukacji, kulturze fi-
zycznej, kulturze i sztuce, 
turystyce, pomocy społecz-
nej, ochronie i promocji 
zdrowia oraz ratownictwie 
i ochronie ludności.

Jednym z priorytetów 
powiatu poznańskiego 
jest polityka społeczna  
i ochrona zdrowia miesz-
kańców. Ile pieniędzy  
z tegorocznego budżetu 
zostanie przekazanych na 
ten cel?

– Sporo, bo ponad 68 
milionów złotych. Nasi 
mieszkańcy skorzysta-
ją między innymi z bez-
płatnych szczepień prze-
ciw HPV i grypie. Blisko 7 
milionów złotych otrzyma 
Dom Pomocy Społecznej 
w Lisówkach. Za 1,7 mi-
liona złotych sfinansowa-
ne zostaną warsztaty terapii 
zajęciowej działające w po-
wiecie. Z kolei Powiatowy 
Urząd Pracy, który obsłu-
guje mieszkańców powiatu 
i Poznania otrzyma 18 mi-
lionów złotych. Łącznie na 
działalność placówek opie-
kuńczo – wychowawczych, 
tj. Dom Dziecka w Kór-
niku-Bninie, Dom Dziec-
ka nr 2 w Kórniku-Bninie, 
Ośrodek Wspomagania 
Rodziny w Kobylnicy oraz 
Dom Rodzinny w Swarzę-
dzu, przeznaczonych zosta-
nie 13,4 miliona złotych. 
Dzięki takiemu wsparciu, 
oprócz bieżącej działal-
ności, opracowany zosta-
nie projekt nowego domu 
dziecka w Swarzędzu, a 
także zmodernizowany zo-
stanie Ośrodek Wspoma-
gania Rodziny w Kobyl-
nicy. Wspólnie z gminami 
nadal finansować też bę-
dziemy funkcjonowanie 
Izby Wytrzeźwień.
W ostatnich latach coraz 
więcej środków jest prze-
kazywanych na ekologię 
i ochronę środowiska. 
Jak to będzie wyglądało  
w tym roku?

– Nikogo chyba nie trze-
ba przekonywać, jak ważne 

jest czyste powietrze, dla-
tego nadal będziemy prze-
znaczać pieniądze na wy-
mianę tzw. kopciuchów na 
ekologiczne ogrzewanie. W 
tym roku na ten cel prze-
każemy 2,7  miliona zło-
tych. Nadal prowadzone 
będą też programy z za-
kresu ochrony środowi-
ska. 100 tysięcy złotych jest 
wkładem własnym powia-
tu do realizacji programu 
likwidacji azbestu, który 
to jest prowadzony wspól-
nie z siedemnastoma gmi-
nami powiatu poznańskie-
go i WFOŚ.
A co z ochroną zabytków? 

– Na ten cel zaplanowa-
liśmy 3,7 miliona złotych. 
Z tej puli kontynuowa-
na będzie m.in. rewitali-
zacja zabytkowego ogro-
dzenia wspomnianego już 
Specjalnego Ośrodka dla 
Dzieci Niewidomych w 
Owińskach. W sumie 2,2 
miliona złotych skierowa-
liśmy na prace konserwa-
torskie czy restauratorskie 
obiektów wpisanych do 
Rejestru Zabytków. Zare-
zerwowano też kolejną do-
tację, w wysokości 400 ty-
sięcy złotych, na ratowanie 
bezcennego zespołu klasz-
tornego franciszkanów w 
Poznaniu. Warto też  przy-
pomnieć, że od końca 2020 
roku trwa modernizacja za-
bytkowego Dworu Skrzyn-
ki w gminie Stęszew. Prze-
kazany w darowiźnie przez 
Skarb Państwa w 2015 
roku obiekt, ze względu na 
jego zły stan, wymagał ge-
neralnego remontu. Ta pe-
rełka XIX-wiecznej archi-
tektury odzyska swój blask 
już pod koniec tego roku, 
a w kolejnym zacznie słu-
żyć naszym mieszkań-
com. W czerwcu ubiegłego 
roku, uchwałą Rady Po-
wiatu w Poznaniu, powoła-

na do życia została bowiem 
pierwsza w naszym powie-
cie, samorządowa insty-
tucja kultury. To Instytut 
Skrzynki.
Czym będzie się zajmował?

To będzie Instytut Doku-
mentacji, Rozwoju i Pro-
mocji Dziedzictwa Kul-
turowego i Kulinarnego 
Powiatu Poznańskiego. 
Jej siedzibą oraz miejscem 
działania będzie właśnie 
dwór w Skrzynkach. 3 mi-
liony złotych z tegorocz-
nego budżetu będzie kosz-
towało pełne wyposażenie 
dworu, przystosowanie i 
przygotowanie go do reali-
zacji swojej kulturotwórczej 
misji. Jeśli tylko warun-
ki epidemiologiczne na to 
pozwolą, spodziewamy się  
już na początku przyszłe-
go roku zaproponować na-
szym mieszkańcom  bardzo 
ciekawą  ofertę kulturalną.
Na co jeszcze przewidzia-
no pieniądze w tegorocz-
nym budżecie powiatu 
poznańskiego? 

Skoro już wspomniałem 
o pandemii to przypomnij-
my, że milion złotych został 
przeznaczony na wydat-
ki związane z przeciwdzia-
łaniem negatywnym skut-
kom wywołanym przez 
koronawirusa. W walkę z 
pandemią angażujemy się 
m.in. w ramach Stowarzy-
szenia Metropolia Poznań 
przekazując wsparcie finan-
sowe dla szpitali, wspiera-
jąc kadrowo Sanepid, orga-
nizując akcje promocyjne 
czy też organizując dodat-
kowe punkty szczepień. 
Jako powiat poznański, 
we współpracy z włodarza-
mi naszych siedemnastu 
gmin, zaproponowaliśmy 
23 miejsca, gdzie mogłyby 
działać powszechne punk-

ty szczepień. Optymalnie 
moglibyśmy tam przyjąć 
95 tysięcy osób tygodnio-
wo. Wielkopolski Naro-
dowy Fundusz Zdrowia 
zaakceptował siedem ta-
kich miejsc. Jeśli doliczy-
my do tego pięć punktów 
już działających w ramach 
Metropolii Poznań, to ak-
tualnie mamy dwanaście 
takich lokalizacji. Te dzia-
łania mają nam pomóc w 
jak najszybszym zaszczepie-
niu wszystkich chętnych 
mieszkańców powiatu po-
znańskiego. Nie zamykamy 
się również na Poznań czy 
inne samorządy.  

Powiat poznański od 
lat wyróżnia także ludzi 
kultury oraz sportu. Czy  
w tym roku także będą 
oni mogli liczyć na trady-
cyjne nagrody?

– To prawda, że docenia-
my osoby, które mają swo-
ją pasję. Tych, którzy po-
święcają swój wolny czas, 
by robić coś więcej. Doty-
czy to choćby kultury, któ-
ra z natury rzeczy wymyka 
się ocenom i jest w pew-
nym sensie niewymierna. 
Doceniamy też rolę insty-
tucji kulturalnych i wspie-
ramy je w tych trudnych 
dla nich czasach. Posta-
nowiliśmy na przykład 

udzielić pomocy finanso-
wej Teatrowi Muzyczne-
mu w Poznaniu, który słu-
ży nie tylko mieszkańcom 
Poznania, ale także powia-
tu poznańskiego. Ta po-
moc ma na celu wsparcie 
bieżącej działalności te-
atru jak i rozszerzenie ofer-
ty kulturalnej na najbliż-
sze lata. List intencyjny w 
tej sprawie podpisaliśmy 
już w ubiegłym roku i do-
tyczył on współpracy mię-
dzy innymi w zakresie or-
ganizacji różnego rodzaju 
spektakli kulturalnych. 
Teatr Muzyczny, zgodnie 
z uchwałą Rady Powiatu 
w Poznaniu, w tym roku 
otrzyma 500 tysięcy zło-
tych. Podobnie będzie w 
przyszłym roku, a w 2023 
będzie to milion złotych.

A co ze sportem, który  
w przeciwieństwie do 
kultury jest bardzo wy-
mierny, bo w tym przy-
padku to końcowy rezul-
tat jest najważniejszy? 

– I my właśnie promuje-
my tych, których wyniki 
są ponadprzeciętne. Mogą 
oni liczyć między innymi 
na nagrody i wyróżnienia. 
Zazwyczaj były one wrę-
czane podczas sesji Rady 
Powiatu w Poznaniu. Nie-
stety, z powodu pande-
mii musieliśmy przenieść 
te uroczystości do sieci. 
Podobnie było zresztą w 
przypadku nagród z kultu-
ry. Poza tym finansujemy 
powiatowe szkolne współ-
zawodnictwo sportowe, w 
którym rywalizuje mło-
dzież ze wszystkich gmin 
powiatu poznańskiego w 
różnym wieku. W tych za-
wodach startują później-
si mistrzowie, których na-
zwiska są znane kibicom 
całej Polski. Wspieramy 
też szkolenie w klubach 
i to przynosi coraz lepsze 
efekty, bo młodzi spor-
towcy z powiatu poznań-
skiego zdobywają medale 
mistrzostw Polski w róż-
nych dyscyplinach, także 
tych zespołowych. 

Można by powiedzieć, że 
powiat poznański inwestu-
je w młode pokolenie…

– Nie tylko, ale to praw-
da. Dotyczy to zarów-
no wspomnianego przed 
chwilą sportu, ale również, 
a może przede wszystkim, 
edukacji, zdrowia czy in-
nych dziedzin życia. Od 
lat stawiamy choćby na 
kształcenie zawodowe. By-
liśmy w tej kwestii pio-
nierami na skalę krajową,  
a teraz widzimy tego efek-
ty. Zależy nam na tym, aby 
w powiecie żyło się do-
brze, by wszyscy mieszkań-
cy czuli się tutaj bezpieczni 
i przede wszystkim wol-
ni. By nie bali się nowych 
wyzwań. My w ich realiza-
cji na pewno będziemy ich 
wspierać.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Owińskach, wraz z otaczającym go Parkiem Orientacji Przestrzennej 
i całym kompleksem pocysterskim, stanowi jedną z pereł powiatu poznańskiego
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Anna Jaworska 
Tomasz Sikorski

W walkę z pande-
mią angażujemy się 
m.in. w ramach Sto-
warzyszenia Metropo-
lia Poznań przekazu-
jąc wsparcie finansowe 
dla szpitali, wspiera-
jąc kadrowo Sanepid, 
organizując akcje pro-
mocyjne czy też orga-
nizując dodatkowe 
punkty szczepień.

nie bali się nowych wyzwań
chcemy by nasi mieszkańcy 

Jako powiat poznań-
ski nie szczędzimy 
pieniędzy na ciekawe 
inicjatywy i projek-
ty dla naszych miesz-
kańców. W tym roku 
w ramach otwartych 
konkursów ofert prze-
znaczyliśmy dla or-
ganizacji pozarządo-
wych 1,96 miliona 
złotych.
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