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Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego 

na lata 2020-2025 

 

 Powiat Poznański opracował Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie ustawą z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.   

 

Okres na jaki sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poznańskiego spełnia wymogi 

przepisu art. 227 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z 

ustępem pierwszym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 

kolejnych lat. Nie może jednak być on krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone 

na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi nam o tym, że prognozę 

kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który 

zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.  

W przypadku Powiatu Poznańskiego terminy, w którym planuje się całkowitą spłatę zaciągniętych 

zobowiązań oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w roku 2020 oraz limity wydatków 

na realizację przedsięwzięć, zostały ustalone do 2025 roku. Uwzględniając powyższe Wieloletnia 

Prognoza Finansowa Powiatu Poznańskiego została sporządzona na okres od 2020 do 2025 roku.  

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Poznańskiego jest narzędziem służącym efektywnemu 

zarządzaniu finansami powiatu. Przyjęte wartości nie stanowią planu, a prognozę na najbliższą 

przyszłość, opartą na analizie dostępnych danych. Jednak pomimo relatywnie krótkiego okresu 

objętego prognozą istnieje szereg zmiennych czynników, mogących mieć wpływ na gospodarkę 

finansową Powiatu Poznańskiego. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć 

wpływ na wielkość dochodów lub konieczność realizacji dodatkowych zadań przez samorząd. 

Przyjęty okres prognozowania do roku 2025 sprawia, że prognozy te powinny być realistyczne  

i określają, dla każdego roku objętego prognozą: 

− dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Powiatu Poznańskiego, w tym na obsługę 

długu; 

− dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu 

Powiatu Poznańskiego; 

− wynik budżetu Powiatu Poznańskiego; 

− przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu; 
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− przychody i rozchody budżetu Powiatu Poznańskiego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego 

oraz planowanego do zaciągnięcia; 

− kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty; 

− relacje, o których mowa w art. 242-244; 

− kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane  

i realizowane przedsięwzięcia. 

Powiat Poznański nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitował żadnych obligacji.  

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 uzupełniono dane dotyczące 

wykonania za 2017 rok, 2018 rok oraz plan za 3 kwartały 2019 roku i wykonanie za 2019 rok, gdzie 

przyjęto plan dochodów i wydatków na dzień 30 września 2019 roku. Dane te są niezbędne do 

obliczenia wskaźnika zadłużenia, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 określono Wykaz 

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. 

DOCHODY 

Na rok 2020 wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu Ministra 

Finansów, Inwestycji i Rozwoju, Wojewody Wielkopolskiego, piśmie Ministerstwa Infrastruktury, 

szacunków dokonanych przez podległe Powiatowi placówki oraz w oparciu o analizę wykonania 

dochodów za trzy kwartały 2019 roku, zawarte w sprawozdaniach budżetowych. Ponadto biorąc pod 

uwagę istniejące publikacje Ministerstwa Finansów oraz Narodowego Banku Polskiego, Powiat 

Poznański sporządza Wieloletnią Prognozę Finansową opartą mi.in. o dane zawarte w Wytycznych 

dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek 

samorządu terytorialnego na lata 2018-2022 oraz Projekcję inflacji i wzrostu gospodarczego 

Narodowego Banku Polskiego na lata 2018-2020.  

Prognozując dochody Powiatu Poznańskiego wzięto pod uwagę prognozy podstawowych wskaźników 

makroekonomicznych takich jak PKB, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

przeciętne i minimalne wynagrodzenie, stopę bezrobocia oraz kształtowanie się stóp procentowych. 

Analizie będzie również podlegała realizacja dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku 

dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na zmiany, które weszły w życie od 1 października 2019 roku 

w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja ustawy zakłada m.in. iż zmieni się 

stawka podatku dla dochodów w pierwszym progu podatkowym. Dla rozliczenia rocznego za 2019 rok 

będzie ona wynosiła 17,75 %, a w kolejnych lat (a więc od 1 stycznia 2020 roku) – 17 %. 

Dochody na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 377.795.560,00zł, w tym: 

• dochody bieżące 345.778.369,00zł 

• dochody majątkowe 32.017.191,00zł 
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Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2020 zawarte zostały w objaśnieniach do 

projektu budżetu na 2020 rok. 

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące kształtowania się wielkości dochodów budżetu 

Powiatu przedstawiają się następująco: 

Rok Dochody ogółem 
Wzrost 

dochodów Dochody bieżące 

Wzrost 
dochodów 
bieżących 

Dochody 
majątkowe 

W tym ze 
sprzedaży 
majątku 

2017 289 167 151,00    - 268 350 203,44     - 20 816 947,56 127 704,93    

2018 347 017 141,97    1,20 297 858 418,01    1,11 49 158 723,96 101 786,38    

2019 416 504 954,79    1,20 332 782 796,29    1,12 83 722 158,50 64 401,00    

2020 377 795 560,00    0,91 345 778 369,00    1,04 32 017 191,00 21 000,00    

2021 385 569 713,00    1,02 357 069 713,00    1,03 28 500 000,00 20 000,00    

2022 401 714 720,00    1,04 368 714 720,00    1,03 33 000 000,00 20 000,00    

2023 442 725 193,00    1,10 380 725 193,00    1,03 62 000 000,00 20 000,00    

2024 415 113 340,00    0,94 393 113 340,00    1,03 22 000 000,00 20 000,00    

2025 430 891 788,00    1,04 405 891 788,00    1,03 25 000 000,00 20 000,00    

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2021-2025 przyjęto stały wzrost dochodów 

bieżących o ok. 3 procent. Dochody bieżące obejmują wpływy do budżetu Powiatu Poznańskiego z 

tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych 

(CIT), które w strukturze dochodów powiatu, stanowią ich główne źródło. Przekazana informacja od 

Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – 

szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie 

szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w 

porównaniu z planem, z powodów na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma 

bezpośredniego wpływu. W kolejnych latach zakłada się dalszy wzrost udziału w podatkach 

dochodowych od osób fizycznych o ok. 3 procent rocznie, a w podatkach dochodowych od osób 

prawnych o 500 tys. rocznie. W dochodach bieżących wyszczególniono również wpływy z subwencji 

ogólnej, obejmującej część równoważącą oraz część oświatową, przyjmując wzrost o 4 procent rocznie 

oraz dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, przyjmując wzrost o 3 procent rocznie. O 

ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej minister powiadomi powiat w 

terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020. Minister poinformował, iż przy 

opracowaniu projektu ustawy budżetowej przyjęto: 

− prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 

wysokości 102,5%, 

− średnioroczny wskaźnik wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 

106,0%, 
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− wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

 

Z uwagi na powyższe, prognozy przyszłych dochodów bieżących Powiatu Poznańskiego zaplanowane 

są w sposób realny i stabilny.  

W przypadku dochodów majątkowych zaplanowano w roku 2020 kwotę 32.017.191,00zł, co stanowi 

spadek w stosunku do 2019 roku o kwotę 51.704.967,50zł. Mimo to jest to wysoki poziom, który 

wynika z kontynuacji uzyskiwanych dochodów majątkowych na podstawie podpisanych w latach 

ubiegłych umów, związanych z realizacją przez Powiat projektów inwestycyjnych, współfinansowanych 

z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. 

Zaplanowane dochody majątkowe w kolejnych latach są niższe, co wynika z mniejszego udziału 

środków unijnych w budżecie Powiatu. Jedynie prognoza na rok 2023 jest wyższa, ustalono ją w kwocie 

62.000.000,00zł, która w znacznej mierze wynika z podpisanej w październiku 2019 umowy z 

Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa dróg powiatowych 

Borówiec – Koninko – Lotnisko Poznań – Krzesiny”, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 

budżecie państwa zaplanowano w latach 2020-2023 następujące środki finansowe: w roku 2020 – 

200.000,00zł, w roku 2021 – 1.800.000,00zł, w roku 2022 – 23.000.000,00zł, w roku 2023 – 

52.000.000,00zł.  

Zaplanowane w latach 2021 – 2025 dochody majątkowe ze sprzedaży majątku na poziomie 

20.000,00zł, obejmują wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątku trwałego i wyposażenia np. 

maszyn, urządzeń czy środków transportu. Planowana kwota jest realna i możliwa do uzyskania na 

poziomie obecnie posiadanych informacji. Charakter tych wpływów jest niepowtarzalny, dlatego mimo 

że w poprzednich latach dochody ze sprzedaży majątku realizowane były w wyższej kwocie, to 

zaplanowana kwota 20.000,00zł w kolejnych latach jest prognozą bezpieczną. 
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WYDATKI 

Wydatki na rok 2020 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami 

zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2020 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został  

w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2020.  

Wydatki na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 402.803.560,00zł, w tym: 

• wydatki bieżące 301.129.801,81zł 

• wydatki majątkowe 101.673.758,19zł 

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się 

następująco: 

Rok Wydatki ogółem 
Wzrost 

wydatków 
Wydatki bieżące 
bez obsługi długu 

Wzrost 
wydatków 
bież. bez 
obsługi 
długu 

Obsługa 
długu 

Wydatki 
majątkowe 

2017    288 618 623,07     -    226 310 182,70     - 697 716,68 61 610 723,69    

2018    387 173 046,80    1,34    244 865 144,37    1,08 681 970,07 141 625 932,36    

2019    442 606 678,79    1,14    310 195 612,18    1,27 2 600 000,00 129 811 066,61    

2020    402 803 560,00    0,91    299 029 801,81    0,96 2 100 000,00 101 673 758,19    

2021    363 569 713,00    0,90    319 132 187,00    1,07 4 930 000,00 39 507 526,00    

2022    377 714 720,00    1,04    308 679 074,00    0,97 4 170 000,00 64 865 646,00    

2023    420 725 193,00    1,11    346 435 193,00    1,12 3 290 000,00 71 000 000,00    

2024    391 113 340,00    0,93    330 813 340,00    0,95 1 800 000,00 58 500 000,00    

2025    409 891 788,00    1,05    348 841 788,00    1,05 1 050 000,00 60 000 000,00    

 

Zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu mogą być ponoszone w 

szczególności na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, przejęte do realizacji w 

drodze umów lub porozumień, pomoc rzeczową lub finansową, programy finansowane z udziałem 

środków z UE, na realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust 4 ustawy 

z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Przy planowaniu wydatków na 2020 rok 

uwzględniono uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej, Program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, wykonanie wydatków za III kwartały roku bieżącego oraz limity wydatków na 

realizację przedsięwzięć wieloletnich.  

Przyjęte kwoty wydatków budżetowych na lata 2021-2025 nie stanowią planu, a prognozę ich 

wielkości. Wydatki bieżące w tych latach zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować 

zasadę zrównoważonego budżetu (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Przyjęta wysokość 

planowanych wydatków majątkowych nie jest tak jednoznaczna, wynika z limitu środków pozostałych 

do rozdysponowania oraz jest pochodną realizowanych zadań inwestycyjnych. Wydatki na realizację 

przedsięwzięć, zamieszczone w załączniku 2 do WPF zostały zaplanowane w wysokościach 
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zapewniających wkład własny Powiatu przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych oraz w wypadku podpisanych umów o dofinansowanie, również w pełnej wysokości 

wydatków. Prognoza wydatków majątkowych na 2020 rok ustalona w kwocie 101.673.758,19zł, jest 

niższa o kwotę 28.137.308,42zł w stosunku do roku bieżącego. Ustalona kwota wydatków 

majątkowych zabezpiecza kontynuację dużej liczby inwestycji, realizowanych przy dofinansowaniu z 

budżetu Unii Europejskiej, kontynuację inwestycji, realizowanych ze środków własnych oraz niewielką 

ilość nowych zadań inwestycyjnych, w dużej mierze dotyczących przygotowania dokumentacji.  

W związku z brakiem środków realizacja innych zadań przełożona została do planu na lata kolejne.  

 

W ramach wydatków bieżących ustalono następujące limity wydatków: 

• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przyjmując odpowiednio 

wzrost o ok. 4%, w tym: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

144 068 059,00 149 830 781,00 155 824 013,00 162 056 973,00 168 539 252,00 175 280 822,00 

W 2020 roku wchodzą w życie przepisy, które zakładają rozszerzenie katalogu składników 

wynagrodzenia, które nie są uwzględnione przy obliczaniu wysokości minimalnej pensji. Od stycznia do 

minimalnej pensji nie będzie wliczany dodatek za staż pracy.  

• na obsługę długu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów, w tym: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2 100 000,00 4 930 000,00 4 170 000,00 3 290 000,00 1 800 000,00 1 050 000,00 

• w całym okresie objętym prognozą Powiat Poznański nie planuje wydatków z tytułu 

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



7 
 

 

 

 

WYNIK BUDŻETU 

Z zamieszczonych danych wynika, że w roku 2020 planowany jest deficyt budżetu w kwocie – 

25.008.000,00zł, stanowiący różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu, który 

planuje się sfinansować przychodami z kredytów. 

Wynik budżetu w kolejnych latach objętych prognozą stanowi nadwyżkę budżetu, ustalono również  

przeznaczenie jej na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Wynik ten kształtuje się 

następująco: 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 

-25 008 000,00 22 000 000,00 24 000 000,00 22 000 000,00 24 000 000,00 21 000 000,00 

 

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 45.000.000,00zł, z tego na pokrycie 

deficytu budżetu przeznacza się kwotę 25.008.000,00zł. W latach następnych, objętych prognozą nie 

planuje się przychodów z tego tytułu.  

 

Planowana wysokość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia, wynikająca ze spłaty rat kredytów w 

latach 2020-2025 wyniesie odpowiednio: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

113 000 000,00 91 000 000,00 67 000 000,00 45 000 000,00 21 000 000,00 0,00 

 

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ 

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku 

budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych 

dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 

trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. 

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2020-2025 wielkości 

dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz 

spłat zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami spełniają ww. relację.  
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FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY 

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wprowadzono: 

1) Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.1) w tym Dotacje i środki o charakterze 

bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1) ustalono w następujących kwotach na 

poszczególne lata: w 2020 roku – 2.808.656,00zł, w 2021 roku – 276.474,00zł. Wpływy obejmują 

dofinansowanie następujących projektów: 

− „Europa nie wyklucza” – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – w 2021 roku 

kwota 31.160,00zł; 

− „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie” – dofinansowanie z Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji – w 2021 roku kwota 91.988,00zł; 

− „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji” – 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa 

(5%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w 

ramach Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF 

Poznania – w 2020 roku kwota 375.112,00zł; 

− „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Poznański” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania 9.3.4 

Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF 

Poznania – w 2020 roku kwota 1.832.406,00zł; 

− „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 

uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 

(85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w 

ramach ZIT dla MOF Poznania – w 2020 roku kwota 54.045,00zł; 

− „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji 

metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz 

wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie" – dofinansowanie 

z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – w 2020 roku kwota 52.656,00zł; 
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− „Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. 

Chłapowskiego w Bolechowie” – dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – w 2020 roku kwota 196.458,00zł, w 2021 roku 

kwota 153.326,00zł; 

− „Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost 

liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i osób do pomocy dla zawodowych rodzin 

zastępczych” – dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 – w 2020 roku kwota 38.032,00zł; 

− „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” – dofinansowanie w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+), 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w 2020 roku kwota 

223.323,00zł; 

− „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach” – dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w 

ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania – w 2020 roku kwota 36.624,00zł. 

2) Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1) ustalono w następujących kwotach: w 

2020 roku – 2.748.104,00zł, w 2021 roku – 267.956,00zł. Dochody obejmują wpływy środków na 

dofinansowanie następujących projektów: 

− „Europa nie wyklucza” – w 2021 roku kwota 31.160,00zł; 

− „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie” – w 2021 roku kwota 91.988,00zł; 

− „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji” – w 2020 

roku kwota 344.657,00zł; 

− „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Poznański” – w 2020 roku kwota 1.832.406,00zł; 

− „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 

uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” – w 2020 roku kwota 41.857,00zł; 

− „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt "Rozwijanie kompetencji 

metodycznych nauczycieli w celu organizowania nowych form kształcenia młodzieży oraz 

wzbogacania oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie" – w 2020 roku 

kwota 49.649,00zł; 
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− „Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. 

Chłapowskiego w Bolechowie” – w 2020 roku kwota 185.544,00zł, w 2021 roku kwota 

144.808,00zł; 

− „Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost 

liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i osób do pomocy dla zawodowych rodzin 

zastępczych” – w 2020 roku kwota 34.044,00zł; 

− „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” – w 2020 roku kwota 223.323,00zł; 

− „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach” – w 2020 roku kwota 

36.624,00zł. 

3) Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.2), w tym Dochody majątkowe na programy, 

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

(poz. 9.2.1), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1), na 2020 rok ustalono 

w kwocie 23.995.879,00zł. Wpływy obejmują dofinansowanie następujących projektów: 

− „Projekt partnerski z gminą pn. "Węzeł przesiadkowy Rokietnica" (ZIT)” – w 2020 roku kwota 

1.019.460,00zł; 

− „Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu 

miejskiego na terenie Gminy Mosina - etap I" (ZIT)” – w 2020 roku kwota 3.808.835,00zł; 

− „Projekt partnerski z gminą pn. "Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego 

Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (ZIT)” – w 2020 roku kwota 1.788.149,00zł; 

− „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy 

administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej” – dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2016-2018 – w 2020 roku kwota 399.344,00zł; 

− „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 

2429P, 2489P (była DW 433)” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-

2018 – w 2020 roku kwota 3.167.160,00zł; 

− „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu 

drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk” – dofinansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2016-2018 – w 2020 roku kwota 3.000.000,00zł; 
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− „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i 

przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek 

rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P  Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – 

Sapowice – Strykowo” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2018 – w 2020 

roku kwota 5.227.272,00zł; 

− „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego  w Swarzędzu – rozbudowa bazy 

oświatowej w Powiecie Poznańskim” – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie 

w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania – w 2020 

roku kwota 3.132.174,00zł; 

− „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu 

Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione” – 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – w 2020 roku kwota 463.395,00zł; 

− „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach” – dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, w 

ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego 

i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania – w 2020 roku kwota 1.990.090,00zł. 

4) Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3), w tym Wydatki bieżące na programy, 

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

(poz. 9.3.1) na rok 2020 ustalono – w kwocie 2.654.194,00zł, na rok 2021 – w kwocie 553.447,00zł, 

na rok 2022 – w kwocie 150.000,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów: 

− „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu Poznańskiego część II” – w 2021 

roku kwota 195.000,00zł, w 2022 roku kwota 150.000,00zł; 

− „Europa nie wyklucza” – w 2020 roku kwota 16.969,00zł; 

− „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie” – w 2020 roku kwota 233.956,00zł, w 

2021 roku kwota 188.084,00zł; 

− „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji” – w 2020 

roku kwota 821.615,00zł; 
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− „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Poznański” – w 2020 roku kwota 810.000,00zł; 

− „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 

uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” – w 2020 roku kwota 64.446,00zł; 

− „Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. 

Chłapowskiego w Bolechowie” – w 2020 roku kwota 338.200,00zł, w 2021 roku kwota 

170.363,00zł; 

− „Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost 

liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i osób do pomocy dla zawodowych rodzin 

zastępczych” – w 2020 roku kwota 40.040,00zł; 

− „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim. Celem jest aktywizacja społeczno-

zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych” – w 2020 roku kwota 

285.881,00zł; 

− „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach” – w 2020 roku kwota 

43.087,00zł. 

5) Wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1) 

ustalono na rok 2020 – w kwocie 2.274.030,00zł, na rok 2021 – w kwocie 332.892,00zł. Wydatki 

obejmują realizację następujących projektów: 

− „Europa nie wyklucza” – w 2020 roku kwota 16.969,00zł; 

− „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie” – w 2020 roku kwota 233.956,00zł, w 

2021 roku kwota 188.084,00zł; 

−  „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji” – w 2020 

roku kwota 698.372,00zł; 

− „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Poznański” – w 2020 roku kwota 688.500,00zł; 

− „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 

uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” – w 2020 roku kwota 54.779,00zł; 

− „Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. 

Chłapowskiego w Bolechowie” – w 2020 roku kwota 287.463,00zł, w 2021 roku kwota 

144.808,00zł; 

− „Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost 

liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny zastępcze: asystentów rodziny, 
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koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i osób do pomocy dla zawodowych rodzin 

zastępczych” – w 2020 roku kwota 34.044,00zł; 

− „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim. Celem jest aktywizacja społeczno-

zawodowa osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych” – w 2020 roku kwota 

223.323,00zł; 

− „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach” – w 2020 roku kwota 

36.624,00zł.  

6) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4),  w tym Wydatki majątkowe na programy, 

projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 

9.4.1) na 2020 rok – ustalono w kwocie 37.262.458,19zł, na 2021 rok – w kwocie 5.143.626,00zł, na 

2022 rok – w kwocie 1.765.646,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących projektów: 

− „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię 

kolejową E-20 (ZIT)” – w 2020 roku kwota 1.964.238,00zł, w 2021 roku kwota 3.522.264,00zł, w 

2022 roku kwota 1.765.646,00zł; 

− „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku – Budowa ścieżki rowerowej w ciągu 

drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk” – w 2020 roku kwota 4.097.023,00zł; 

− „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i 

przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek 

rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P  Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – 

Sapowice – Strykowo” – w 2020 roku kwota 11.343.477,00zł, w 2021 roku kwota 250.000,00zł; 

− „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy 

administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej” – w 2020 roku kwota 

103.023,00zł; 

− „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 

2429P, 2489P (była DW 433)” – w 2020 roku kwota 7.900.000,00zł, w 2021 roku kwota 

1.371.362,00zł; 

− „Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu 

miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I" (ZIT)” – w 2020 roku kwota 7.798.032,00zł; 

− „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach” – w 2020 roku kwota 

7.798.032,00zł; 

− „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego  w Swarzędzu – rozbudowa bazy 

oświatowej w Powiecie Poznańskim” – w 2020 roku kwota 3.132.174,00zł; 
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− „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa” – w 2020 roku kwota 213.425,19zł; 

− „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu 

Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione” – w 2020 roku 

kwota 463.395,00zł;  

− „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach” – w 2020 roku kwota 

247.671,00zł. 

7) Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1) 

na 2020 rok ustalono w kwocie 14.153.556,00zł. Wydatki obejmują realizację następujących 

projektów: 

− „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i 

przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek 

rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P  Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – 

Sapowice – Strykowo” – w 2020 roku kwota 5.227.272,00zł; 

− „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy 

administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa ścieżki rowerowej” – w 2020 roku kwota 

87.570,00zł; 

− „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 

2429P, 2489P (była DW 433)” – w 2020 roku kwota 3.167.160,00zł; 

− „Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu 

miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I" (ZIT)” – w 2020 roku kwota 3.808.835,00zł; 

− „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego  w Swarzędzu – rozbudowa bazy 

oświatowej w Powiecie Poznańskim” – w 2020 roku kwota 1.258.313,00zł; 

− „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu 

Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione” – w 2020 roku 

kwota 210.520,00zł. 

− „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach” – w 2020 roku kwota 

393.886,00zł. 

 

WYDATKI OBJĘTE LIMITEM art. 226 ust. 3 ustawy  

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono 

kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowanie i realizowanie 
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przedsięwzięcia. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2020-2025 określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: 

− nazwę i cel, 

− jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie 

przedsięwzięcia, 

− okres realizacji i łączne nakłady finansowe, 

− limity wydatków w poszczególnych latach, 

− limit zobowiązań. 

W załączniku pozostawiono przedsięwzięcia kontynuowane, które planuje się zakończyć w 2020 roku, 

z uwagi na zachowanie ciągłości.  

Łączna kwota limitu na wydatki na realizację przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej wynosi odpowiednio: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

105.940.113,07 38.370.431,91 46.356.213,10 71.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono: 

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych, z tego: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

39.916.652,19 5.697.073,00 1.915.646,00 0,00 0,00 0,00 

Poniżej przedstawiono pozycje przedsięwzięć zawartych w tej części Wieloletniej Prognozy 

Finansowej: 

1) przedsięwzięcie nr 1.1.1.1 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla Powiatu 

Poznańskiego – część II” 

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w latach 2020-2022. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono wkład 

własny celem ubiegania się o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego (WRPO 2014+). Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności, stopnia 

wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych geodezyjnych rejestrów 

publicznych w Powiecie Poznańskim. 

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 345.000,00zł. Limity wydatków w 

poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2021 rok – 195.000,00zł, 2022 rok – 150.000,00zł. Limit 

zobowiązań ustalono w kwocie 345.000,00zł. 

2) przedsięwzięcie nr 1.1.1.2 pn. „Europa nie wyklucza” 
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Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w ramach akcji 

„Mobilność kadry edukacji szkolnej”, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, w 

latach 2019-2021. Celem projektu jest m.in. podniesienie umiejętności językowych pracowników i 

poprawienie jakości zarządzania szkołą, wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, promowanie 

otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, włączenie społeczne osób zagrożonych 

wykluczeniem. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 156.616,00zł. Limit wydatków w 2020 roku 

wynosi 16.969,00zł. W 2021 roku nastąpi rozliczenie projektu. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

16.969,00zł.  

3) przedsięwzięcie nr 1.1.1.3 pn. „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie” 

Projekt realizowany jest w ramach Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus+, w okresie od 1 

września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku przez Zespół Szkół w Mosinie. Celem projektu jest wzrost 

kompetencji zawodowych młodzieży w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk, podniesienie 

umiejętności z zakresu języków obcych oraz jakości kształcenia, wychowania i opieki. Uczestnikami 

przedsięwzięcia jest 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk z klas II i III oraz 4 

nauczycieli, którzy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch. Efektem 

odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie dwóch certyfikatów, które podniosą konkurencyjność 

uczestników projektu na europejskim rynku pracy. Projekt jest w 100% finansowany przez Fundację 

Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +. 

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 460.540,00zł. Limity wydatków w 

poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2020 rok – 233.956,00zł, 2021 rok – 188.084,00zł. Limit 

zobowiązań ustalono w kwocie 422.040,00zł. 

4)  przedsięwzięcie nr 1.1.1.4 pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia 

kwalifikacji i kompetencji” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+). Celem głównym projektu jest poprawa jakości 

nauczania oraz wzmocnienie dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenia i szkolenia 

zawodowego w Powiecie Poznańskim. Działaniami w projekcie objętych jest 700 osób dorosłych (w 

tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Grupę docelową 

stanowią: 

− uczniowie, którzy uznają za konieczne podniesienie swoich kwalifikacji w innych niż wyuczone 

zawody – 145 osób, 

− uczniowie z innych szkół kształcących zawodowo, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje 

– 145 osób, 

− osoby pracujące, zainteresowane zmianą lub podniesieniem kwalifikacji – 270 osób, 
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− osoby bezrobotne, skierowane do Centrum Kształcenia Praktycznego przez Powiatowy Urząd 

Pracy w celu uzupełnienia/nabycia kwalifikacji – 140 osób, 

− kadra dydaktyczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – 20 osób, w tym osoby 

niepełnosprawne ze zdolnością do kształcenia w zawodzie – 10 osób. 

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2020 wynoszą 1.982.421,00zł, limit 

wydatków w 2020 roku – 821.615,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 821.615,00zł. 

5) przedsięwzięcie nr 1.1.1.5 pn. „Informat – wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie 

matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego” 

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie 

ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

(85%) i dotacji celowej budżetu państwa (10%). Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji 

kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród 48 uczniów. Działaniami w Projekcie objętych 

jest 176 uczniów i 9 nauczycieli z 3 placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Poznański (LO w Puszczykowie, ZS nr 2 w Swarzędzu i ZS w Mosinie). Zakres projektu obejmuje 

zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki i informatyki oraz 

kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli. 

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w latach 2017-2020 wynoszą 292.554,00zł, limit 

wydatków w 2020 roku – 64.446,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 64.446,00zł. 

6) przedsięwzięcie nr 1.1.1.6 i 1.1.2.8 pn. „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek 

kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański” 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 

roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. 

Projekt polega na wyposażeniu 5 placówek kształcących zawodowo, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Poznański (ZS Nr 1 w Swarzędzu, ZS w Rokietnicy, ZS w Bolechowie, ZS w 

Mosinie  i ZS w Kórniku), w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu.  

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 

zawodowego w placówkach Powiatu Poznańskiego prowadzących kształcenie zawodowe, do potrzeb 

lokalnego rynku pracy. 

Okres realizacji przypada na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 

5.513.487,00zł, z tego: 

− wydatki bieżące – 2.155.772,00zł, 



19 
 

− wydatki majątkowe – 3.357.715,00zł. 

Na 2020 rok zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące, ustalając limit wydatków oraz limit zobowiązań 

w wysokości 810.000,00zł. 

7) przedsięwzięcie nr 1.1.1.7 pn. „Horeca Logistic – poprawa jakości kształcenia zawodowego w 

Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie” 

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego (85%) i dotacji celowej budżetu państwa (5%). Celem projektu jest poprawa 

jakości nauczania w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie dzięki 

doposażeniu pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych oraz podniesieniu kwalifikacji 4 nauczycieli 

oraz 72 uczniów. Zapewni to lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 

pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 

systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 

prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów 

uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 

Łączne nakłady finansowe na projekt realizowany w latach 2018-2021 ustalono w kwocie 603.063,00zł, 

z tego limity wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco: 2020 rok – 338.200,00zł, 

2021 rok – 170.363,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 508.563,00zł. 

8) przedsięwzięcie nr 1.1.1.8 pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych na obszarze 

funkcjonalnym Poznania poprzez wzrost liczby specjalistów wspierających rodziny/rodziny 

zastępcze: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i osób do pomocy 

dla zawodowych rodzin zastępczych” 

Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim, liderem jest Miasto Poznań, a partnerami: członkowie 

Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka 

Powiatu Poznańskiego. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do usług koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarczych w rodzinach zastępczych, poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usług 

społecznych, istniejących po zakończeniu projektu oraz wzrost dotychczasowego zakresu działań 

profilaktycznych dla rodzin w kryzysie, a także wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny 

zastępcze (60 os., w tym 31K i 29M) poprzez organizację szkoleń i superwizji pracy. Oś priorytetowa 7: 

Włączenie społeczne, poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (MOF) Poznania. W ramach projektu zaplanowano zatrudnienie w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie dwóch Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, świadczących usługi w 

lokalnej społeczności oraz dwóch osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi 

umieszczonymi w zawodowych rodzinach zastępczych. 



20 
 

Kolejne działania jakie są planowane w ramach projektu to: 

− przeprowadzenie szkoleń – superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych i dla rodzin 

zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. Zakres superwizji obejmuje omówienie 

trudności związanych z rodzicielstwem zastępczym, uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie ze 

stresem, emocjami, trudnościami w relacjach z dziećmi, trudnościami dzieci w relacjach  

z rodzicami biologicznymi, 

− organizacja szkoleń dla rodzin zastępczych w Powiecie Poznańskim. 

Realizację projektu zaplanowana jest na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wraz z wkładem 

własnym ustalono w kwocie 584.643,00zł, z tego limity wydatków w 2020 roku w wysokości 

40.040,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 40.040,00zł. 

9) przedsięwzięcie nr 1.1.1.9 pn. „Aktywność i samodzielność w powiecie poznańskim” 

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014–2020 (WRPO 2014+), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez 

PCPR w Poznaniu wraz z Partnerami, od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku. Celem 

przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością i 

usamodzielnianych. 

Całkowita wartość projektu ogółem wraz z wkładem własnym wynosi 1.280.627,93zł (z tego kwota 

27.690,00zł ze środków PFRON). Projekt skierowany jest do 66 osób niepełnosprawnych o znacznym 

stopniu niepełnosprawności lub/i niepełnosprawnościami sprzężonymi lub/i niepełnosprawnością 

intelektualną, lub/i zaburzeniami psychicznymi (jako niepełnosprawność sprzężona) oraz do 40 osób 

usamodzielnianych z terenu powiatu poznańskiego, będących klientami pomocy społecznej i/lub 

spełniającymi przesłanki uznania ich za osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Partnerem 

wiodącym jest Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a jego partnerami jest 

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami Związek Stowarzyszeń, Fundacja 

Aktywności Lokalnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku. 

Działania jakie zostały zaprojektowane skierowane są do dwóch grup odbiorców: Osób 

Usamodzielnianych (OU) i Osób Niepełnosprawnych (ON). W wypadku OU nacisk w działaniach 

położony będzie na właściwe zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych i sfinansowanie dobrze dobranych 

do odbiorcy szkoleń o charakterze zawodowym. ON objęte będą całościową pomocą ukierunkowaną 

na zaktywizowanie zawodowe i zdrowotne (ze szczególnym uwzględnieniem uczestników WTZ-ów) 

poprzez indywidualne i grupowe sesje szkoleniowe z zakresu kompetencji miękkich oraz 

dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Ponad to sfinansowane zostaną 

dobrane do możliwości i potrzeb ON szkolenia o charakterze zawodowym i staże lub praktyki w 

zależności od potrzeb i możliwości ON. 



21 
 

W ramach projektu zaplanowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizację zadań w ramach 

działania Aktywizacja zdrowotna ON. Ponadto przewiduje się wypłacenie świadczeń dla 30 OU oraz 

realizację pikniku integracyjnego dla niepełnosprawnych uczestników projektu. 

W ramach projektu przewidziano realizację zadań przez partnerów: Wywiad psychologiczny Osób 

Niepełnosprawnych, warsztaty grupowe – grupa wsparcia dla 66 ON, doradca zawodowy (66 ON), 

trener pracy (66 ON), doradca kompetencji miękkich (66 ON), pośrednik pracy (66 ON), szkolenia 

podnoszące / uzupełniające kwalifikacje zawodowe (66 ON), staże dla BO u pracodawców (15 ON), 

targi pracy dla BO, aktywizacja edukacyjna dla 40 OU. 

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 

1.252.938,00zł, z tego limity wydatków w 2020 roku w wysokości 285.881,00zł. Limit zobowiązań 

ustalono w kwocie 285.881,00zł. 

10) przedsięwzięcie nr 1.1.1.10 i 1.1.2.11 pn. „Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu 

cysterskiego w Owińskach” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem inwestycji 

jest modernizacja wnętrz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów i potrzeb Ośrodka oraz 

poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu, przywrócenie świetności 

zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. W 2015 roku zostały wykonane badania 

konserwatorskie. W roku 2016 wykonana została dokumentacja projektowa, po jej weryfikacji i 

uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego, rozpoczęły się procedury przetargowe w celu wyłonienia 

wykonawcy robót budowlanych. 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i 

rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w 

dniu 4 sierpnia 2017 roku. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poziom 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów 

kwalifikowalnych. 

Wykonanie inwestycji planowane jest w dwóch etapach:  

− prace związane z przywróceniem pierwotnego wyglądu wybranych pomieszczeń oraz 

dostosowanie obiektu do przepisów p.poż., 

− pozostałe prace modernizacyjne. 

Projekt realizowany jest w latach 2015-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 

15.226.278,00zł, z tego: 

 

− wydatki bieżące – 114.907,00zł, 

− wydatki majątkowe – 15.111.371,00zł. 
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Na 2020 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 43.087,00zł, wydatki majątkowe w kwocie 

247.671,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwotach: wydatki bieżące – 43.087,00zł, wydatki 

majątkowe – 247.671,00zł. 

11) przedsięwzięcie nr 1.1.2.1 pn. „Budowa zintegrowanego węzła transportowego 

Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20 (ZIT)” 

Realizację zadania przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu zaplanowano na lata 2019-2022. 

Zaplanowane środki stanowią równowartość wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych projektu 

przypadających w udziale Powiatowi Poznańskiemu, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w 

ramach WRPO 2014+ dla projektu pozakonkursowego Budowa zintegrowanego węzła transportowego 

Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20, realizowanego przez Miasto Poznań w 

partnerstwie z Gminą Komorniki i Powiatem Poznańskim. Udział Powiatu w kosztach wkładu własnego 

(stanowiącego 15% kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz w kosztach niekwalifikowalnych wynosi 

23,68%. 

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.261.648,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych 

latach wynoszą: 2020 rok – 1.964.238,00zł, 2021 rok – 3.522.264,00zł, 2022 rok – 1.765.646,00zł. Limit 

zobowiązań ustalono w kwocie 7.252.148,00zł. 

12) przedsięwzięcie nr 1.1.2.2 pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku – 

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce, Gmina Buk” 

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii 

Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię 

niskoemisyjną na terenie Gminy Buk poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanego 

Węzła Przesiadkowego w Buku. Realizacja projektu obejmuje drogę powiatową nr 2497P Buk – Szewce, 

odcinek między m. Buk a Szewce (ul. Bukowska), dł. odcinka to około 4,6km. Inwestycja ma na celu 

poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, 

budowę zatok autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Zapewni to poprawę dojazdu do stacji 

kolejowej Buk, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i 

emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania 

linii autobusowych komunikacji gminnej, międzygminnej i regionalnej. 

Realizację zadania przewidziano na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 

8.600.300,00zł. Limit wydatków w 2020 roku wynosi 4.097.023,00zł. Limit zobowiązań ustalono w 

kwocie 1.014.403,00zł. 

13) przedsięwzięcie nr 1.1.2.3 pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych 

przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na 
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terenie gminy Stęszew – Budowa ścieżek rowerowych ciągu dróg powiatowych nr 2451P  

Strykowo – Modrze oraz 2450P Rybojedzko – Sapowice – Strykowo” 

Projekt realizowany będzie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii 

Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię 

niskoemisyjną na terenie Gminy Stęszew poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury 

Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Strykowie. Projektem objęto drogę powiatową nr 2451P 

Strykowo – Modrze, dł. odcinka to około 3,4km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na skrzyżowaniu 

z drogą krajową nr DK32 w rejonie przejścia dla pieszych, a koniec na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 

nr DW431 (strona wschodnia drogi powiatowej). W ramach inwestycji zaplanowano poszerzenie i 

wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok 

autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Przedsięwzięcie zapewni dojazd do stacji kolejowej 

Strykowo, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie hałasu drogowego i 

emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, poprawę funkcjonowania 

linii autobusowych komunikacji międzygminnej. 

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2016-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w 

kwocie 11.802.285,00zł. Limit wydatków w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2020 

roku – 11.343.477,00zł, w 2021 roku – 250.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

7.384.853,00zł. 

14) przedsięwzięcie nr 1.1.2.4 pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2486P na 

odcinku węzeł Iwno (S5) – do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, w tym budowa 

ścieżki rowerowej” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji 

jest projekt przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) w 

Gminach Pobiedziska i Kostrzyn. Planowana inwestycja przebiegała będzie po istniejącej drodze 

powiatowej nr 2486P, długość to około 6,6km. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, 

zapewnienie właściwego odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników, 

ścieżek rowerowych i skrzyżowania. Rozwiązania te zapewnią powiazanie sieci dróg powiatowych z 

siecią TEN-T, poprawę dojazdu mieszkańców Pobiedzisk, Kociałkowej Górki i Kapalicy do drogi S-5, 

poprawę dojazdu mieszkańców Iwna, Kociałkowej Górki i Kapalicy do stacji kolejowej i parkingu 

„park&ride” w Pobiedziskach; odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego. 

Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku 

w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 

dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 

„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, 
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wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego „Dokumentacja projektowa i 

przebudowa drogi 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5) - do granicy administracyjnej Miasta Pobiedziska, 

w tym budowa ścieżki rowerowej”. 

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2015 – 2020 ustalono w kwocie 

ogółem 18.279.703,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 103.023,00zł. Limit 

zobowiązań ustalono w kwocie 103.023,00zł. 

15) przedsięwzięcie nr 1.1.2.5 pn. „Budowa ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu 

dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Celem zadania jest 

poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w 

Powiecie Poznańskim. 

Zgodnie z Uchwałą nr 4958/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 roku 

w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IŻ-00-30-004/17 

dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 

„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, 

wybrany do dofinansowania został m.in. projekt Powiatu Poznańskiego „Budowa ścieżki rowerowej 

Poznań-Tulce-Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2429P, 2489P (była DW 433)”. 

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2021 ustalono w kwocie 

ogółem 9.481.742,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 

7.900.000,00zł, 2021 rok – 1.371.362,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.611.462,00zł. 

16) przedsięwzięcie nr 1.1.2.6  pn. „Projekt partnerski z gminą pn. Niskoemisyjne przedsięwzięcia 

w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I”. 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Celem zadania jest 

poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w 

Powiecie Poznańskim. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 4563/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego dnia 21 listopada 2017 roku 

w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych 

pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr  

RPWP.03.03.03-IZ-00-30-003/17  dla Działania  3.3  „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 

mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność  

miejska  w  ramach  ZIT  dla  MOF  Poznania”,  realizowanego  w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wybrany do dofinansowania został projekt pn. Projekt 

partnerski z gminą pn. „Projekt partnerski z Gminą pn. "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie 

transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I" (ZIT)”. 
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Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2020 ustalono w kwocie 

ogółem 7.841.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 rok w wysokości 7.798.032,00zł. Limit 

zobowiązań ustalono w kwocie 649.484,00zł. 

17) przedsięwzięcie nr 1.1.2.7  pn. „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego  w 

Swarzędzu - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim”. 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Umowa o dofinansowanie 

projektu w ramach Poddziałania 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania, została podpisana w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Okres 

realizacji przypada na lata 2013-2020. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów 

kwalifikowalnych. Przedmiotem Projektu jest rozbudowa bazy Centrum Kształcenia Praktycznego w 

Swarzędzu na styku z istniejącą zabudową ZS nr 1 w Swarzędzu wraz z kompleksowym 

zagospodarowaniem terenu i niezbędnym wyposażeniem w tym w wysoce specjalistyczny sprzęt 

techno – dydaktyczny. W pierwszym etapie należy przeprowadzić niezbędne prace budowlane 

związane z budową nowych obiektów. Umowa z wykonawcą prac została podpisana w dniu 14 lipca 

2017 roku. Następnie zakupiony zostanie sprzęt techno – dydaktyczny. 

Planuje się budowę obiektu w technologii energooszczędnej, o planowanej powierzchni użytkowej ok. 

3500m2, służącego doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz przeprowadzaniu egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe młodzieży i dorosłych, mieszczącego pomieszczenia do nauki 

w pięciu obszarach: mechanicznym, górniczo-hutniczym, elektryczno-elektronicznym, budowlanym, 

administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym. Obiekt ma służyć pracownikom 

pragnącym pogłębiać swoją wiedzę zawodową, osobom chcącym zdobyć nowy zawód, 

przekwalifikowaniu i tworzeniu kadry pracowniczej, atrakcyjnej na rynku pracy. 

Wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 33.829.480,00zł. Limit wydatków na 2020 rok 

ustalony został w kwocie 3.132.174,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.132.174,00zł. 

18) przedsięwzięcie nr 1.1.2.9 pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych 

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” 

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem głównym jest wyposażenie 

Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia 

elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt zwiększy 

dostępność, stopień wykorzystania i jakość technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przedmiotem 

projektu jest stworzenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i innych usług w zakresie e-
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zdrowia dla podmiotów leczniczych oraz sieci wymiany danych pomiędzy szpitalami podległymi 

samorządowi województwa a innymi podmiotami leczniczymi świadczącymi usługi lecznicze w 

regionie. W ramach projektu nastąpi doposażenie środowisk informatycznych podmiotów leczniczych 

objętych projektem zarówno na zakup infrastruktury sprzętowej jak i programowej, w celu 

wytworzenia EDM oraz wdrożenie usługi wymiany danych. Realizacja projektu umożliwi objęcie usługą 

przez system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej większości populacji Wielkopolski, stworzenie 

formatu wymian danych przez podmioty lecznicze. Zakup sprzętu i oprogramowania objętych 

zakresem projektu wpływa na sprawniejsze wdrożenie i działanie EDM i innych usług w zakresie e-

zdrowia, a co za tym idzie poprawę jakości i dostępności dokumentacji medycznej, podnosząc również 

efektywność pracy podmiotów leczniczych. Projekt wpłynie na poprawę warunków pracy podmiotów 

leczniczych oraz efektywność i jakość świadczonych usług leczniczych na terenie Wielkopolski. Wzrost 

poziomu informatyzacji wpłynie pośrednio na rozwój społeczeństwa informatycznego co przełoży się 

na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. Efekt skali zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie 

przepustowości oraz wydajności systemu wymiany dokumentów w ramach połączenia systemu 

powiatowych i miejskich jednostek z systemem podmiotów leczniczych podległych samorządowi 

województwa. 

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w 

kwocie 392.542,02zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 213.425,19zł. Limit zobowiązań 

ustalono w kwocie 3.000,00zł. 

Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

19) przedsięwzięcie nr 1.1.2.10  pn. „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych 

zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji 

na mieszkania chronione”. 

Zgodnie z Uchwałą nr 5698/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku 

w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.09.01.02-IŻ-00-30-

001/17 dla działania 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałania 9.1.2 

„Infrastruktura społeczna” Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr 

RPWP.09.01.02-30-0021/17 pn. „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych 

w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”.  

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020. Przebudowa domków szeregowych ma na celu ich 

przystosowanie dla potrzeby utworzenia mieszkań chronionych – wspieranych dla osób 

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Poznańskiego. Mieszkania mają służyć nauce przystosowania się 

osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia pod nadzorem trenerów – opiekunów. 
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Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.435.419,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku 

wynosi 463.395,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 463.395,00zł. 

Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

 

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – 

prywatnego – nie planuje się realizacji projektów w tym systemie. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

66.023.460,88 32.673.358,91 44.440.567,10 71.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

 

Poniżej przedstawiono pozycje przedsięwzięć zawartych w tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej: 

1) przedsięwzięcie nr 1.3.1.1 pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów 

pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości 

połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” 

Współfinansowanie linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest następstwem porozumień podpisanych 

w dniu 16 kwietnia i 6 września 2018 roku pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Potrzeba realizacji działania wynika ze skali 

procesów demograficznych i przestrzennych zachodzących na obszarze Powiatu, skutkujących 

wzrostem mobilności mieszkańców. Budowa sprawnego systemu transportu zbiorowego w oparciu o 

system kolei metropolitalnej, integrującej pozostałe formy transportu skłaniać będzie mieszkańców i 

osoby przyjezdne do korzystania z komunikacji publicznej, która stanie się szybka, niezawodna i 

atrakcyjna cenowo. Dzięki udzielonej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, na 

odcinkach Poznań – Wągrowiec, Poznań — Kostrzyn Wielkopolski, Poznań – Jarocin, Poznań – Grodzisk 

Wielkopolski, Poznań – Nowy Tomyśl, Poznań – Gniezno, Województwo uruchamia dodatkowe pociągi 

tak, aby osiągnąć standardy określone dla PKM. 

Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 

2018-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.207.197,01zł, z tego limity wydatków w 

poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 1.226.388,88zł, 2021 rok – 533.758,91zł, 2022 rok – 

340.567,10zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.100.714,89zł. 
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Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

2) przedsięwzięcie nr 1.3.1.2 pn. „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 

przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Poznańskiego i powiatów sąsiednich” 

W dniu 7 marca 2019 roku Prezydent Miasta Poznania poinformował wszystkich starostów, 

burmistrzów i wójtów, na terenie których działa PKS Poznań S.A., że jako właściciel spółki zmuszony 

jest podjąć decyzję o jej likwidacji, z uwagi na stałe ponoszenie strat. Tym samym z dniem 1 lipca 2019 

roku, PKS Poznań miał zlikwidować wszystkie swoje połączenia. W toku kolejnych spotkań, część 

powiatów i gmin obsługiwanych przez PKS Poznań zadeklarowała chęć powołania celowego związku 

powiatowo-gminnego, który w przyszłości przejąłby nieodpłatnie akcje poznańskiego PKS tak, aby 

spółka została operatorem wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia WE nr 1370/2007. Jednak do 

czasu powołania związku konieczne było podpisanie porozumienia międzypowiatowego, celem 

stworzenia sieci linii autobusowych o charakterze publicznym, szczególnie w korytarzach 

pozbawionych dostępu do linii Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Umożliwi to zapewnienie podobnego 

standardu funkcjonowania transportu zbiorowego na całym obszarze Metropolii Poznań i w obszarach 

przylegających. Utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej ważne jest także z uwagi na konieczność 

ograniczenia liczby miejscowości nie obsługiwanych transportem zbiorowym, aby zapobiec 

wykluczeniu transportowemu mieszkańców poszczególnych gmin. Zlecenie realizacji zadań 

przewozowych w latach 2019 i 2020, spółce PKS Poznań S.A., odbywać się będzie w oparciu o art. 22 

ust. 1 pkt. 4) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.  

Główną przesłanką podjęcia się przez Powiat Poznański funkcji organizatora publicznego transportu 

zbiorowego, jest konieczność zwiększenia lub utrzymania obecnego udziału podróży realizowanych 

transportem zbiorowym. Chodzi także o zapewnienie dojazdu do zakładów pracy i szkół 

zlokalizowanych na terenie powiatu, osobom nie posiadającym dostępu do samochodu i 

dojeżdżających zarówno z gmin powiatu poznańskiego, jak i z powiatów sąsiednich i z Poznania. 

Utrzymanie istniejącej sieci autobusowej powinno wpłynąć także na utrzymanie obecnego natężenia 

ruchu na drogach powiatowych. 

Podpisane porozumienie zapewni utrzymanie ciągłości obsługiwanego obszaru i umożliwi organizację 

linii ptz zgodnie z zasadami art. 7 ust. 1 pkt. 3) ppkt. b) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

W większości przypadków, powiaty są stronami porozumienia, i przekazują środki finansowe wpłacane 

przez zainteresowane gminy ze swych obszarów. Jedynie Powiat Poznański i Miasto Poznań 

współfinansują połączenia PKS Poznań proporcjonalnie do wielkości pracy przewozowej na swoim 

terenie, przy czym Powiat Poznański wspomagany jest finansowo na zasadzie solidarności przez gminy, 
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przez które przebiegają linie PKS-u, nawet te, które posiadają własnych operatorów publicznego 

transportu zbiorowego lub powierzyły organizację tego transportu Miastu Poznań. 

Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji przypada na lata 

2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.376.009,00zł, z tego limit wydatków w 2020 

roku wynosi 4.921.372,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.921.372,00zł. 

3) przedsięwzięcie nr 1.3.1.3 pn. „Remont drogi powiatowej 2408P Tuczno – Karłowice” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.823.169,00zł, z tego 

limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

100.000,00zł. 

Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

4) przedsięwzięcie nr 1.3.1.4 pn. „Remont drogi powiatowej 2458P/2455P Dobieżyn – Piekary” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.116.674,00zł, z tego 

limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

100.000,00zł. 

Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

5) przedsięwzięcie nr 1.3.1.5 pn. „Remont drogi powiatowej 2487P Jerzykowo – Kowalskie” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.118.199,00zł, z tego 

limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

100.000,00zł. 

Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

6) przedsięwzięcie nr 1.3.1.6 pn. „Remont drogi powiatowej 2415P Dopiewiec – A2” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 384.321,00zł, z tego 

limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

100.000,00zł. 

Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

 

7) przedsięwzięcie nr 1.3.1.7 pn. „Remont drogi powiatowej 2469P Dymaczewo – Borkowice” 
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Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.143.436,00zł, z tego 

limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

100.000,00zł. 

8) przedsięwzięcie nr 1.3.1.8 pn. „Remont drogi powiatowej 2461P Babki – Daszewice” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.003.691,00zł, z tego 

limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

100.000,00zł. 

Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

9) przedsięwzięcie nr 1.3.1.9 pn. „Remont drogi powiatowej 2454P w m. Modrze” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 468.447,00zł, z tego 

limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

100.000,00zł. 

Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

10) przedsięwzięcie nr 1.3.1.10 pn. „Remont drogi powiatowej 2438P Poznań – Tulce” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 249.573,00zł, z tego 

limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

100.000,00zł. 

Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

11) przedsięwzięcie nr 1.3.1.11 pn. „Remont drogi powiatowej 2025P Mściszewo – Starczanowo” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.643.500,00zł, z tego 

limit wydatków w 2020 roku w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

100.000,00zł. 

Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

12) przedsięwzięcie nr 1.3.1.12 i 1.3.2.40 pn. „Utrzymanie wybudowanych obiektów i 

zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. Promocja zdrowia poprzez sport – zespół 

przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim” 
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Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2012 – 2021. Na rok 2020 zaplanowano wydatki 

w kwocie 50.000,00zł, z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia poprzez wykonanie 

siłowni zewnętrznej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach. Jest to wymóg 

umowy zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji 

Pośredniczącej z dnia 26 stycznia 2009 roku, w której jest m.in. obowiązek spoczywający na 

Beneficjencie (Powiat Poznański) dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową 

Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10 lat od zatwierdzenia 

sprawozdania końcowego z realizacji projektu (2011 rok), tj. ustanowienia funduszu, przeznaczonego 

na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które 

składają się coroczne wpłaty minimalnej wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). 

Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny 

rok budżetowy. 

W projekcie, w ramach którego wybudowano 10 boisk i 3 place zabaw, udział wzięły następujące 

placówki Powiatu Poznańskiego: ZS Bolechowo, ZS Mosina, ZS Rokietnica (Rokietnica, Murowana 

Goślina i Poznań), SOSW Mosina, SOSW Owińska, LO Puszczykowo (plac zabaw), OWR Kobylnica oraz 

DD Kórnik Bnin.  

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 480.000,00zł, z tego: 

− wydatki bieżące – 229.255,00zł, 

− wydatki majątkowe – 250.745,00zł. 

W kolejnych latach zaplanowano limity wydatków w kwocie 50.000,00zł na każdy kolejny rok. Z tego: 

w 2020 roku na wydatki majątkowe, natomiast w 2021 roku na wydatki bieżące. Jest to deklaracja 

Powiatu, jako beneficjenta, dotycząca zachowania trwałości projektu, czyli wymiany zużytego sprzętu 

sportowego, zakupionego w ramach projektu oraz bieżącego utrzymania wybudowanych obiektów. 

Limit zobowiązań ustalono w łącznej kwocie 100.000,00zł. 

13) przedsięwzięcie nr 1.3.1.13 pn. „Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - 

realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rahabilitacyjno-opiekuńczego w 

Powiecie” 

Zgodnie z Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie realizacji Programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, działanie 2.4 utworzenie ośrodka koordynująco-

rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 

2017 roku w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczych, otrzymano środki finansowe na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Finansowanie zadania odbywa się w formie dotacji 

celowej, którą w 100% zapewnia Minister Edukacji Narodowej po podpisaniu Porozumienia, w którym 
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między innymi określone zostały warunki realizacji zadania oraz wielkość i terminy przekazania 

środków finansowych. 

Zadanie to realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie. Okres 

realizacji przypada na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.013.400,00zł, z 

tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 296.400,00zł, 2021 rok – 

296.400,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 592.800,00zł. 

14) przedsięwzięcie nr 1.3.1.14 pn. „Obserwacja, monitoring i aktualizacja rejestru terenów, na 

których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz osuwisk w granicach Powiatu Poznańskiego” 

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w latach 2019-2021. Zgodnie z 

zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych 

ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy.  W związku z wystąpieniem na 

terenie powiatu poznańskiego osuwiska zlokalizowanego w m. Czapury, gm. Mosina, konieczne jest 

założenie i prowadzenie monitoringu geodezyjnego oraz obserwacyjnego w latach 2019-2021. 

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 27.100,00zł. Limity wydatków w poszczególnych latach 

wynoszą: 2020 rok – 11.000,00zł, 2021 rok – 6.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 0,00zł. 

15) przedsięwzięcie nr 1.3.2.1 pn. „Inwestycje drogowe”  

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2022-2025. Łączne nakłady 

finansowe i limit zobowiązań ustalono w kwocie 16.000.000,00zł. Limit wydatków na poszczególne lata 

ustalono w następujących wysokościach: 2022  rok – 4.000.000,00zł, 2023 rok – 4.000.000,00zł, 2024 

rok – 4.000.000,00zł, 2025 rok – 4.000.000,00zł. Środki finansowe zabezpiecza się na realizację 

ewentualnych, nowych inwestycji wieloletnich przez Zarząd Dróg Powiatowych. 

Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

16) przedsięwzięcie nr 1.3.2.2 pn. „Program poprawy BRD dla drogi powiatowej nr 2407P w m. 

Swarzędz (ul. Cieszkowskiego)”  

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji 

jest opracowanie koncepcji projektowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze 

powiatowej nr 2407P w miejscowości Swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. 

Poznańskiej (DK 92) do skrzyżowania z ul. Słowackiego i Kwaśniewskiego (rondo) o długości ok. 1,7km. 

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w 

kwocie 395.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań 

na realizację zadania wynosi 150.000,00zł. 

17) przedsięwzięcie nr 1.3.2.3 pn. „Suchy Las – przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi 

powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej z linią kolejową oraz drogą gminną ul. Perłową – 

dokumentacja techniczna oraz wykupy gruntów”  
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Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji 

jest budowa wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Suchy Las, ul. Sucholeska,  

w ciągu drogi powiatowej nr 2431P wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Perłową, Gmina Suchy Las. 

Odcinek drogi powiatowej nr 2431P w miejscowości Suchy Las ul. Sucholeska zajmuje długość ok. 

0,9km. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe 

ustalono w kwocie 600.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku wynosi 500.000,00zł. Limit 

zobowiązań na realizację zadania wynosi 398.279,00zł. 

18) przedsięwzięcie nr 1.3.2.4 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja 

przebudowy drogi powiatowej 2407P Koziegłowy – Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w 

miejscowości Koziegłowy”  

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Inwestycja obejmuje 

drogę powiatową nr 2407P Koziegłowy – Swarzędz (ul. Poznańska) na odcinku od drogi wojewódzkiej 

nr 196 (ul. Gdyńska) do ul. Gen. St. Taczaka w miejscowości Koziegłowy, dł. odcinka to około 1,5 km. 

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w 

kwocie 17.353.616,00zł. Limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 

8.800.000,00zł. 

19) przedsięwzięcie nr 1.3.2.5 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo 

Podgórne – Więckowice na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice oraz nr 2403P 

Więckowice – Dopiewo, m. Więckowice”  

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Przedmiotem inwestycji 

jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P na odcinku Lusówko (Rozalin) – Więckowice, długość to 

około 2545m. W ramach inwestycji planuje się poszerzenie pasa drogowego, poprawę geometrii drogi 

– korekta przebiegu drogi poprzez likwidację ostrego łuku poziomego, poszerzenie jezdni do 6,0m, 

budowę ciągu pieszego (umożliwiającego ruch rowerowy), budowę zjazdów do posesji, rozbudowę 

skrzyżowania na wjazdach do osiedli mieszkaniowych w Rozalinie poprzez wydzielenie pasów ruchu 

dla pojazdów skręcających w lewo tzw. „kieszeni”, budowę zatok autobusowych, odwodnienie drogi, 

przebudowę włączenia – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 307 Poznań – Buk co zapewni poprawę 

dojazdu mieszkańców Rozalina i Lusówka do drogi wojewódzkiej 307, pośrednie połączenie Tarnowa 

Podgórnego z węzłem Buk na autostradzie A2, co umożliwi przejazd autobusów komunikacji gminnej, 

odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego. 

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w 

kwocie 14.896.100,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 9.700.000,00zł. Limit 

zobowiązań ustalono w kwocie 9.700.000,00zł. 

20) przedsięwzięcie nr 1.3.2.6 pn. „Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi 2410P 

Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego”  
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Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizacją objęto drogę 

powiatową nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego o długości około 7,0km. Początek 

projektu przyjęto na skrzyżowaniu (rondo) z drogą wojewódzką nr 434, koniec należy przyjąć na granicy 

Powiatu Poznańskiego. Planuje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, zapewnienie właściwego 

odwodnienia pasa drogowego, budowę zatok autobusowych, chodników i skrzyżowania. Inwestycja 

według potrzeb zapewni: poprawę parametrów przejazdu ruchu wyjazdowego z Powiatu Poznańskiego 

do Powiatu Średzkiego, poprawę dojazdu do węzła Kleszczewo S5, poprawę funkcjonowania linii 

autobusowych komunikacji gminnej i regionalnej, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu 

samochodowego, dojazd do sieci TEN-T S5 Kleszczewo. Długość odcinka to ok. 7km. 

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w 

kwocie 10.192.255,00zł, z tego limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2022 rok – 

2.000.000,00zł, 2023 rok – 8.000.000,00zł.  Limit zobowiązań ustalono w kwocie 10.000.000,00zł. 

21) przedsięwzięcie nr 1.3.2.7 pn. „Rozbiórka i budowa wiaduktu PKP w ciągu drogi powiatowej 

nr 2393P w m. Murowana Goślina ul. Gnieźnieńska” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Łączne nakłady 

finansowe na realizację zadania w latach 2017-2020 ustalono na kwotę 2.618.000,00zł, z tego limit 

wydatków w 2020 roku w wysokości 2.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

2.500.000,00zł. 

22) przedsięwzięcie nr 1.3.2.8 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr  2466P – ul. Sowinieckiej w 

Mosinie” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 7.042.500,00zł, z tego 

limit wydatków w 2020 roku w wysokości 7.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

7.000.000,00zł. 

23) przedsięwzięcie nr 1.3.2.9 pn. „Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, 

Średzkiej, Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) 

wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań-Warszawa” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 8.850.000,00zł, z tego 

limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2020 roku – 2.000.000,00zł, w 2021 roku – 

2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 4.000.000,00zł. 

Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

24) przedsięwzięcie nr 1.3.2.10 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu - 

Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika” 
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Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 180.000,00zł, z tego 

limit wydatków na 2020 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

150.000,00zł. 

25) przedsięwzięcie nr 1.3.2.11 pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 

2495P Komorniki – Szreniawa” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 303.400,00zł, z tego 

limit wydatków na 2020 rok w wysokości 125.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

125.000,00zł. 

26) przedsięwzięcie nr 1.3.2.12 pn. „Budowa dróg powiatowych Borówiec – Koninko – Lotnisko 

Poznań – Krzesiny” 

Zadanie to realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2019-2023. Łączne 

nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 77.000.000,00zł. Limity wydatków w 

poszczególnych latach ustalono w kwotach: 2020 rok – 200.000,00zł, 2021 rok – 1.800.000,00zł, 2022 

rok – 23.000.000,00zł, 2023 rok – 52.000.000,00zł. 

W październiku 2019 roku podpisano umowę z Ministerstwem Infrastruktury o dofinansowanie na 

realizację powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie państwa 

zaplanowano w latach 2020-2023 następujące środki finansowe: 

− w roku 2020 – 200.000,00zł, 

− w roku 2021 – 1.800.000,00zł, 

− w roku 2022 – 23.000.000,00zł, 

− w roku 2023 – 52.000.000,00zł, 

   - łącznie 77.000.000,00zł. 

27) przedsięwzięcie nr 1.3.2.13 pn. „Przebudowa drogi 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku 

Biskupice – Jankowo” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego 

limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 50.000,00zł, 2021 rok – 200.000,00zł. 

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł. 

28) przedsięwzięcie nr 1.3.2.14 pn. „Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2400P Napachanie - 

Złotkowo w obrębie dwóch skrzyżowań dróg powiatowych na tej drodze z drogą nr 2425P 

Żydowo-Rokietnica (ul. Kolejowa i Szamotulska) oraz z drogą nr 2423P Mrowino - Rokietnica 

(Szkolna i Szamotulska)” 
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Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2016-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 6.019.329,00zł, z tego 

limit wydatków na 2021 rok w wysokości 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

6.000.000,00zł. 

29) przedsięwzięcie nr 1.3.2.15 pn. „Przebudowa drogi 2739P Buk – Wiktorowo” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 250.000,00zł, z tego 

limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2020 roku – 100.000,00zł, w 2021 roku – 

150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 250.000,00zł. 

30) przedsięwzięcie nr 1.3.2.16 pn. „Dokumentacja projektowa budowy mostu przez rz. Wartę z 

doprowadzeniami Luboń-Czapury” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 518.380,00zł, z tego 

limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2020 roku – 124.100,00zł, w 2021 roku – 

263.900,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 388.000,00zł. 

31) przedsięwzięcie nr 1.3.2.17 pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Gądkach 

wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 160.000,00zł, z tego 

limit wydatków na 2021 rok w wysokości 160.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

160.000,00zł. 

32) przedsięwzięcie nr 1.3.2.18 pn. „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Gułtowy” 

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Strategii 

Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Wspiera on strategię 

niskoemisyjną na terenie Gminy Kostrzyn poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury 

Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w miejscowości Gułtowy. Projektem objęto drogę powiatową 

nr 2445P Siedlec – Gułtowy, długość odcinka to około 3,7km. Początek ścieżki rowerowej przyjęto na 

skrzyżowaniu drogi powiatowej 2445P z drogą w kierunku m. Siedlec wraz z odcinkiem drogi w 

kierunku pałacu (do granicy z drogą gminną), a koniec na skrzyżowaniu z ul. Wiejską wraz z odcinkiem 

ul. Średzkiej do skrzyżowania z ul. Pałacową w rejonie kościoła w miejscowości Gułtowy. Realizacja 

inwestycji zapewni właściwe odwodnienie pasa drogowego. Budowa chodników i ścieżek rowerowych 

zapewni poprawę dojazdu do przystanku kolejowego Gułtowy, poprawę bezpieczeństwa ruchu 

pieszego i drogowego, polepszenie płynności ruchu kołowego, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie 

hałasu drogowego i emisji spalin, odseparowanie ruchu rowerowego od ruchu samochodowego, 

poprawę funkcjonowania linii autobusowych komunikacji gminnej. 
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Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2016-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.184.300,00zł, z tego 

limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2020 roku – 100.000,00zł, w 2022 roku – 

1.000.000,00zł, w 2023 roku – 1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. 

33) przedsięwzięcie nr 1.3.2.19 pn. „Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 2496P – ul 

Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego 

limit wydatków na 2020 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 5.290,00zł. 

34) przedsięwzięcie nr 1.3.2.20 pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi 2406P Bolechowo – gr. m. 

Poznania na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z Jesionową w m. Biedrusko” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego 

limit wydatków na 2020 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

93.420,00zł. 

35) przedsięwzięcie nr 1.3.2.21 pn. „Budowa chodnika w m. Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej 

nr 2417P Lusowo – Dąbrówka na odcinku od skrzyżowania z DW 307 do istniejącego chodnika 

na terenie gminy Tarnowo Podgórne” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 700.000,00zł, z tego 

limity wydatków w 2020 roku w wysokości 650.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

649.570,00zł. 

36) przedsięwzięcie nr 1.3.2.22 pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2456P Tomiczki 

– granica powiatu w m. Słupia” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego 

limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

150.000,00zł. 

37) przedsięwzięcie nr 1.3.2.23 pn. „Przebudowa drogi 2464P Świątniki – granica powiatu i 2472P 

Radzewice – Kórnik na odcinku Radzewice – Radzewo” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego 

limit wydatków na 2020 rok w wysokości 70.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.400,00zł. 

38) przedsięwzięcie nr 1.3.2.24 pn. „Projekt i wykonawstwo odwodnienia pasa drogowego drogi 

powiatowej 2390P w Wirach ul. Komornicka” 
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Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 500.000,00zł, z tego 

limit wydatków na 2021 rok w wysokości 500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

500.000,00zł. 

39) przedsięwzięcie nr 1.3.2.25 pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej 

Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2014-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.057.360,00zł, z tego 

limit wydatków na 2020 rok w wysokości 49.200,00zł, na 2021 rok – 105.800,00zł. Limit zobowiązań 

ustalono w kwocie 130.800,00zł. 

Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

40) przedsięwzięcie nr 1.3.2.26 pn. „Przebudowa drogi 2468P Kórnik - granica powiatu w m. 

Prusinowo” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego 

limit wydatków na 2020 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

150.000,00zł. 

41) przedsięwzięcie nr 1.3.2.27 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2500P w m. Skrzynki wraz 

ze skrzyżowaniem z droga powiatową nr 2496P na odcinku od przejazdu kolejowego do 

skrzyżowania z drogą nr 2496P” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego 

limit wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 50.000,00zł, 2021 rok – 50.000,00zł. 

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 100.000,00zł. 

42) przedsięwzięcie nr 1.3.2.28 pn. „Przebudowa drogi 1872P Granica powiatu -Tarnowo 

Podgórne na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 800.000,00zł, z tego 

limit wydatków na 2020 rok w wysokości 800.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

800.000,00zł. 

43) przedsięwzięcie nr 1.3.2.29 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno 

(do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, województwo wielkopolskie” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 13.314.760,00zł, z tego 
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limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 9.400.000,00zł, 2021 rok – 

2.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.400.000,00zł. 

Zmiany w  zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 zostaną wprowadzone 

podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

44) przedsięwzięcie nr 1.3.2.30 pn. „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. 

Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 2407P Koziegłowy - Swarzędz” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2018-2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 26.309.470,00zł, z tego 

limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2020 rok – 200.000,00zł, 2021 rok – 

6.900.000,00zł, 2022 rok – 13.100.000,00zł, 2023 rok – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w 

kwocie 26.200.000,00zł. 

45) przedsięwzięcie nr 1.3.2.31 pn. „Przebudowa/rozbudowa 2425P Żydowo – Rokietnica ul. 

Kolejowa w m. Rokietnica” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego 

limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

150.000,00zł. 

46) przedsięwzięcie nr 1.3.2.32 pn. „Rozbudowa 2512P Jasin – ul. Rabowicka” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 300.000,00zł, z tego 

limit wydatków na 2021 rok w wysokości 300.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

300.000,00zł. 

47) przedsięwzięcie nr 1.3.2.33 pn. „Przebudowa/rozbudowa 2490P Puszczykowo – Niwka 

chodnik i przejście dla pieszych w rejonie przejazdu PKP w m. Puszczykowo” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 100.000,00zł, z tego 

limit wydatków na 2021 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

100.000,00zł. 

48) przedsięwzięcie nr 1.3.2.34 pn. „Przebudowa/rozbudowa 2428P Sobota – Golęczewo” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego 

limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

150.000,00zł. 

 



40 
 

49) przedsięwzięcie nr 1.3.2.35 pn. „Przebudowa/budowa drogi powiatowej 2429P Tulce – 

Kostrzyn na odcinku Tulce – Gowarzewo” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 150.000,00zł, z tego 

limit wydatków na 2021 rok w wysokości 150.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

150.000,00zł. 

50) przedsięwzięcie nr 1.3.2.36 pn. „Budowa obwodnicy Swarzędza” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Realizację zadania 

zaplanowano na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł, z tego 

limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 rok – 1.000.000,00zł, 2022 rok – 

1.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. 

Zadanie zostanie wprowadzone do załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-

2025 podczas sesji w dniu 20 listopada 2019 roku. 

51) przedsięwzięcie nr 1.3.2.37 pn. „Modernizacja nieruchomości położonej w Skrzynkach, Gm. 

Stęszew” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest 

przystosowanie nieruchomości dla potrzeb szkoleniowo-konferencyjnych wraz z miejscami 

noclegowymi dla pracowników jednostek administracji publicznej oraz mieszkańców Powiatu 

Poznańskiego. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2020. W roku 2018 wykonana 

została dokumentacja projektowa, w 2019 roku jej weryfikacja. Realizacja planowana jest w latach 

2019-2020. Wysokość łącznych nakładów finansowych na realizację zadania wynosi 10.550.120,00zł, z 

tego limit wydatków w 2020 roku – 6.000.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 

6.000.000,00zł. 

52) przedsięwzięcie nr 1.3.2.38 pn. „Adaptacja budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu, 

ul. Franowo 26, na nową siedzibę PODGiK” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Adaptacja budynku ma na 

celu stworzenie nowej siedziby dla PODGIK, w celu stworzenia mieszkańcom Powiatu Poznańskiego 

lepszych warunków obsługi. 

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2020. W 2019 roku wykonana została 

dokumentacja projektowa. Realizacja planowana jest w 2020 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono 

w kwocie 8.200.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku – 8.000.000,00zł. Limit zobowiązań 

ustalono w kwocie 8.000.000,00zł. 
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53) przedsięwzięcie nr 1.3.2.39 pn. „Przebudowa Zespołu Szkół w Kórniku wraz z salą 

gimnastyczną – dokumentacja” 

Przebudowa ma na celu zwiększenia ilości klas lekcyjnych oraz wykonanie sanitariatów w budynku 

Szkoły Zespołu Szkół w Kórniku, poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w obiektach, 

stworzenie sprzyjających warunków do wychowania i nauki dzieci i młodzieży. Wykonanie 

dokumentacji ma na celu wariantowe określenie możliwości i wartości, a tym samym zakresu 

modernizacji budynków. Zadanie zostanie rozszerzone o realizację po oszacowaniu zakresu i wartości 

robót. Obecnie wykonana została ekspertyza techniczna i zlecona zostanie ekspertyza p.poż.  W 2020 

roku zlecona zostanie dokumentacja. 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji 

przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 

310.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 200.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono 

w kwocie 200.000,00zł. 

54) przedsięwzięcie nr 1.3.2.41 pn. „Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. 

Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Okres realizacji 

przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Dokumentacja wykonana została w 2018 roku. W ramach 

zadania wykonane zostanie nowe zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, strefami 

rekreacyjnymi, zielenią, placem przed szkołą, miejscem gromadzenia odpadów, parkingami oraz 

oświetleniem terenu i systemem monitoringu. W związku z dokonaniem zakupu dodatkowego gruntu, 

projekt zostanie rozszerzony o nowo nabyty teren. 

Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.550.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w 

wysokości 1.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł. 

55) przedsięwzięcie nr 1.3.2.42 pn. „Modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ze względu na zły stan 

techniczny, wykonana została ekspertyza techniczna, która wykazała niezadowalający stan pokrycia 

dachu (dach i ściany nie posiadają wymaganych współczynników przenikania ciepła), przekroczenie 

nośności elementów konstrukcyjnych oraz niespełnienie wymagań w zakresie ochrony ppoż. 

Najbardziej niepokojące, z punktu widzenia bezpieczeństwa, są przekroczenia normowych warunków 

nośności elementów konstrukcji obiektu. Przeprowadzona kontrola SANEPIDU, przekazała również 

zalecenia, dotyczące sanitariatów. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Poznaniu, na posiedzeniu 

w dniu 26 lipca 2017 roku, zdecydował o przeprowadzeniu robót w zakresie odciążenia konstrukcji 

obiektu. W związku z powyższym, opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. 
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Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w 

kwocie 669.360,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 600.000,00zł. Limit zobowiązań 

ustalono w kwocie 600.000,00zł. 

56) przedsięwzięcie nr 1.3.2.43 pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem Zespołu Szkół 

w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania 

wykonana została inwentaryzacja zieleni. W latach 2019-2020 wykonana zostanie dokumentacja 

projektowa zagospodarowania terenu szkoły, w tym rewaloryzacji parku. W ramach zadania wykonane 

zostanie ogrodzenia terenu z uwzględnieniem nowego przebiegu granicy działki, zmienionej w związku 

z przebudową drogi powiatowej nr 2400P. Przebudowane zostaną miejsca postojowe, wykonane  

alejki, elementy małej architektury, miejsce składowania odpadów, drogi umożliwiające dojazd 

jednostkom pożarniczym do każdego budynku. 

Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w 

kwocie 1.577.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 50.000,00zł, w 2021 roku – 

1.450.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 1.500.000,00zł. 

57) przedsięwzięcie nr 1.3.2.44 pn. „Przebudowa budynków Internatu Zespołu Szkół w 

Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 – dokumentacja” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W związku ze zgłoszeniem, 

przez Dyrektora Szkoły, potrzeby zwiększenia liczby miejsc w internatach, zaistniała konieczność 

wariantowego określenia możliwości i wartości, a tym samym zakresu modernizacji budynków. 

Zadanie rozszerzone zostanie o realizację, po oszacowaniu zakresu i wartości robót. 

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w 

kwocie 100.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 rok w wysokości 100.000,00zł. Limit zobowiązań 

ustalono w kwocie 100.000,00zł.  

58) przedsięwzięcie nr 1.3.2.45 pn. „Modernizacja wnętrz budynku Ośrodka Wspomagania 

Rodziny w Kobylnicy wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż.” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W ramach zadania 

wykonana zostanie wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzek, szpachlowanie i malowanie 

ścian wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż. Celem inwestycji jest poprawa warunków 

mieszkalnych wychowanków Ośrodka oraz dostosowanie do przepisów p.poż. W związku ze zmianą 

przepisów i trwającymi uzgodnieniami, zadanie podzielono na dwa etapy. I etap – Modernizacja wnętrz 

budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny wraz z przystosowaniem do przepisów p.poż., II etap – 

Przystosowanie pomieszczeń środkowego segmentu Ośrodka dla potrzeb poradni psychologiczno-

pedagogicznej. W ramach zadania zlecona została ekspertyza techniczna w zakresie ochrony p.poż. 
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wraz z analizą układu przestrzenno-funkcjonalnego. Obecnie wykonywana jest dokumentacja 

techniczna. Realizacja zadania planowana jest na 2021 rok. 

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2017-2021. Łączne nakłady finansowe 

ustalono w kwocie 3.060.000,00zł, z tego limit wydatków w 2021 roku w wysokości 2.457.500,00zł. 

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 2.457.500,00zł. 

59) przedsięwzięcie nr 1.3.2.46 pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Swarzędzu 

(dz. 12/1 i 12/2 obręb Jasin)” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. W związku z art. 229 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, konieczne stało się 

utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla grup nie większych niż 14 osób. Obecnie trwa 

okres przejściowy, który kończy się w styczniu 2021 roku. Do tego czasu konieczne jest dostosowanie 

placówek do odpowiednich wymogów. W związku z powyższym, wybudowana zostanie placówka 

opiekuńczo-wychowawcza w Swarzędzu, dz. 12/1 i 12/2).  

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w 

kwocie 3.700.000,00zł, z tego limit wydatków w 2020 roku w wysokości 200.000,00zł, w 2021 roku -

3.500.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 3.700.000,00zł. 

60) przedsięwzięcie nr 1.3.2.47 pn. „Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 

9” 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Głównym celem jest 

przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego. Jest to kolejny etap 

renowacji zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach. W ramach zadania wykonane zostanie:  

− ogrodzenie od strony ulicy Poznańskiej – stan techniczny muru, stanowiącego ogrodzenie i 

decyzja konserwatorska nie pozwalają na jego odnowienie, wykonany zostanie nowy mur 

oporowy, żelbetowy, 

− ogrodzenie wzdłuż ul. Cysterek – odnowienie, wzmocnienie konstrukcji, naprawa i wymiana 

zniszczonych elementów, a w części, w której widoczne jest znaczne odchylenie od pionu – 

rozebranie i przemurowanie. 

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2016-2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w 

kwocie 3.130.000,00zł. Limit wydatków na 2020 rok oraz limit zobowiązań ustalono w kwocie 

1.100.000,00zł. 


