
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Do projektu budzetu Powiatu Poznanskiego na 2005 r. sporzadzono zalacznik nr 10 dotyczacy

realizowanych i planowanych do realizacji przez Powiat wieloletnich programów

inwestycyjnych.

Zgodnie z zalacznikiemnr 10 do Uchwaly Rady Powiatu Poznanskiego Nr XXII/202/II/2004

z dnia 26 pazdziernika 2004 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2004 r. Powiat

Poznal1skiplanowal realizacje X zadan objetych Wieloletnim Programem Inwestycyjnym,

natomiast w zalaczniku nr 10 do projektu budzetu na rok 2005 ujeto VI zadal1.Przyczyna

takiego stanu jest otrzymanie zawiadomiel1 o odmownych decyzjach w zakresie ich

dofinansowania ze srodków unijnych:

1. zadanie nr V pn. "Modernizacja Liceum Ogólnoksztalcacego im. Mikolaja Kopernika w

Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3" - zgodnie z zawiadomieniem nr DW-I-

3/3046/242/2004 z dnia l7.09.2004r, projekt ten przeszedl pozytywnie ocene formalna,

jednak w ocenie merytoryczno - technicznej otrzymal mniej niz 60% punktów i nie zostal

rekomendowany do Regionalnego Komitetu Sterujacego ds. rozwoju regionu;

2. zadanie nr VI pn. "Modernizacja Zespolu Szkól im. Adama Wodziczki w Mosinie ul.

Topolowa 2" - zgodnie z zawiadomieniem nr DW-I-3/3046/243/2004 z dnia 17.09.2004 r.

projekt ten po pozytywnej ocenie fonnalnej, w ocenie merytoryczno - technicznej

otrzymal mniej niz 60% punktów i nie zostal rekomendowany do Regionalnego Komitetu

Sterujacego ds. rozwoju regionu;

3. zadanie nr VII pn. "Modernizacja Osrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci

Niewidomych im. Synów Pulku w Owil1skach, Pl. Przemyslawa 9" - zgodnie z

zawiadomieniem nr DW-I-3/3046/237/2004 z dnia 27.10.2004 r. projekt ten po

rozpatrzeniu przez Regionalny Komitet Sterujacy i Zarzad Województwa

Wielkopolskiego nie zostal wybrany do dofinansowania;

4. zadanienr VIII,pn. "Przebudowadrogipowiatowejnr 32229w Goleczewie"- zgodnie z

zawiadomieniem nr DW-I-3/3046/240/2004 z dnia 27.10.2004 r. projekt ten nie zostal

wybrany do dofinansowania przez Regionalny Komitet Sterujacy;

5. zadanie nr IX pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 Poznal1 - Bolechowo" -

o zgodnie z zawiadomieniem nr DW-I-3/3046/234/2004 z dnia 27.10.2004 r. projekt ten po

rekomendacji Komitetu Sterujacego zostal wybrany przez Zarzad Województwa do

dofinansowania.
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6. zadanie nr X pn. "Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój uslug

publicznych on-line" - zgodnie z zawiadomieniem DW-I-3/3046/233/2004 z dnia

27.10.2004 r. - projekt ten po rozpatrzeniu przez Regionalny Komitet Sterujacy i Zarzad

Województwanie zostal wybrany do dofinansowania.

W zaistnialej sytuacji Zarzad Powiatu Poznanskiego przygotowal stosowny projekt uchwaly

Rady Powiatu dotyczacy zmiany budzetu i WPI na rok 2004, w którym planuje sie:

- zadanie V i VI realizowac w terminie pózniejszym i Zarzad rozpoczal odpowiednie

starania w celu pozyskania dodatkowych srodków z innych zródel,

- zadanie nr VII realizowac w latach 2004 i 2005 za srodków PFOSiGW, WFOSiGW

oraz NFOSiGW.

- zadanie nr VIII przesunac w czasie realizacje na okres pózniejszy.

- zadanie nr IX zostanie zrealizowane w okresie 2004-2005. w znacznej czesci ze

srodków unijnych. Zmiane w WPI wysokosci planowanych wydatków spowodowalo

rozstrzygniecie przetargu na roboty budowlane. Zalaczony do projektu budzetu WPI zostal

dostosowany do tych wysokosci. Równiez w projekcie zmiany uchwaly budzetowej i WPI na

rok 2004 zostala dokonana aktualizacja w tej pozycji,

- zadanie nr X - realizowac ze srodków wlasnych. Za rok 2004 planuje sie podjac

uchwale o wydatkach niewygasajacych i w roku 2005 rozpoczac realizacje powyzszego

zadania z tych srodków i kontynuowac to zadanie w roku 2006 równiez ze srodków wlasnych.

Stosowne zmiany zostana równiez wprowadzone w projekcie zmiany uchwaly budzetowej w

dniu 26 listopada 2004r.

W 2005 roku w ramach Wieloletnich Programów Inwestycyjnych planuje sie realizacje

nastepujacychprzedsiewziec, tj.

I. Budowa Szkoly Sredniej w Swarzedzu - II etap - ogólna kwota nakladów

finansowych, pochodzacych ze srodków budzetu Powiatu w roku 2005 wynosi

1.476.000 zl. Jednostka realizujaca i koordynujaca wykonywanie zadania jest
Starostwo Powiatowe.

II. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkól nr 1 w

Swarzedzu - III etap - ogólna kwota nakladów finansowych w 2005 r. wynosi

2.340.000 zl. Wydatki sfinansowane zostana ze srodków budzetu Powiatu w

wysokosci 1.340.000 zl oraz planuje sie pozyskac srodki z Ministerstwa Edukacji

Narodowej i Sportu w kwocie 1.000.000 zl. Jednostka realizujaca i koordynujaca

wykonywanie zadania jest Starostwo Powiatowe. Równiez do tej pozycji planuje sie w
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III.

IV.

V.

dniu 26 listopada 2004 przedlozyc Radzie Powiatu projekt uchwaly w spraWIe

zwiekszeniado kwoty 4.000.000zl upowaznienia Zarzadu do zaciagniecia zobowiazan

na realizacje powyzszego zadania w latach 2004-2005.

Plan termomodernizacji dla budynków Powiatu Poznanskiego - ogólna kwota

nakladów finansowych, pochodzacych ze srodków Powiatowego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2005 wynosi 1.634.881 zl. Jednostka

realizujaca i koordynujaca wykonywanie zadania jest Starostwo Powiatowe. W

punkcie tym planuje sie realizowac termomodemizacje po kolei poszczególnych

budynków, których wlascicielem jest Powiat Poznanski. Zaplanowanie tego zadania

daje podstawe do ubiegania sie równiez o dofinansowanie z innych zródel. Takie tez

starania podjal Zarzad Powiatujuz w roku 2004.

Modernizacja Osrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci Niewidomych im.

Synów Pulku w Owinskach, PI. Przemyslawa 9 - ogólna kwota nakladów

finansowych na zadanie realizowane w roku 2005 wynosi 2.173.462 zl. Ze srodków

Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej planuje sie

wydatki w kwocie 192.869 zl, ze srodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej - 133.150 zl natomiast pozostale srodki w kwocie

1.847.443 zl planuje sie pozyskac ze srodków Narodowego Funduszu Ochrony

Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Jednostka realizujaca i koordynujaca wykonywanie

zadania jest Starostwo Powiatowe.

Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 Poznan - Bolechowo - ogólna kwota

nakladów finansowych w roku 2005 wynosi 2.931.400 zl. Ze srodków budzetu

Powiatu planuje sie przeznaczyc kwote 439.700 zl. Na podstawie decyzji

Regionalnego Komitetu i Zarzadu Województwa nr DW-I-3/3046/234/2004 z dnia

27.10.2004 r. planuje sie dofinansowanie ze srodków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego na kwote 2.198.600 zl. Pozostale srodki w kwocie 293.100 zl

planuje sie pozyskac z budzetu panstwa. Jednostka realizujaca i koordynujaca

wykonywanie zadania jest Zarzad Dróg Powiatowych w Poznaniu. Na dzien

sporzadzania projektu budzetu realizacja tego zadania zaplanowana jest w 100% ze

srodków wlasnych, jako ze srodki unijne i z budzetu panstwa stanowia refundacje

poniesionych wydatków.
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