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CO TO JEST BUDŻET ?

Pojęcie „budżet” jest rzadko używane w życiu codziennym, choć każda rodzina, 

czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. Budżet to nic innego, jak pewien plan -

z jednej strony określamy jakie możemy mieć dochody, gromadzimy je, z drugiej strony  

wydajemy je na określone cele, zadania w jakimś przedziale czasowym np.                       

w miesiącu, czy roku. 

Każdy zakłada, że w danym okresie czasu otrzyma pewną kwotę, kt�rą 

przeznaczy na wydatki. Podobnie jest z budżetem powiatu, ponieważ także planuje się 

uzyskanie określonej wysokości pieniędzy – czyli dochod�w, a następnie dostosowuje 

się do niego wydatki.

SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄDZE W BUDŻECIE ?

Dochody to pieniądze, kt�re dostajemy do dyspozycji lub zarabiamy.

DOCHODY WYDATKI

wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia opłata za mieszkanie

emerytura, renta opłaty za prąd, gaz, telewizję, telefon

dodatkowa praca na umowę zlecenie rata kredytu

pomoc finansowa od rodzic�w wyżywienie, zakup odzieży

wygrana na loterii czesne za studia dziecka

kredyt lub pożyczka z banku zakup sprzętu AGD i RTV
na zakup samochodu

zysk z lokat bankowych zakup lek�w
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Dochodami powiatu są:

dotacje,

subwencje,

udział w podatkach dochodowych,

dochody uzyskiwane przez Starostwo

(w tym przez Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami i pozostałe wydziały),

dochody jednostek organizacyjnych, 

dochody służb inspekcji i straży,

środki pozyskane z dodatkowych źr�deł (np. z Unii Europejskiej).

KIEDY ZACHODZI R�WNOWAGA W BUDŻECIE ?

R�wnowaga w budżecie jest zachowana, gdy:

DOCHODY = WYDATKI

Jeżeli poziom dochod�w jest wyższy od wielkości wydatk�w m�wimy wtedy                          
o nadwyżce budżetowej, kt�rą możemy przeznaczyć np. na inwestycje.

Jeżeli dochody powiatu są niższe od planowanych wydatk�w , 
to mamy do czynienia z deficytem budżetowym, kt�ry trzeba będzie pokryć 

z tzw. przychod�w, czyli np. pożyczek i kredyt�w. 
Przychodami mogą być r�wnież wpływy ze sprzedaży wyemitowanych papier�w 

wartościowych np. obligacji.
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Subwencje – są to pieniądze o charakterze bezzwrotnym otrzymane z budżetu 

państwa. 

Sami (organ stanowiący) decydujemy o szczeg�łowym przeznaczeniu środk�w                    

z subwencji, czyli mamy wpływ np. na to:

ile pieniędzy ?

otrzymują poszczeg�lne jednostki na realizację swoich zadań.

Dotacje – są to pieniądze otrzymane z budżetu państwa lub z budżet�w innych 

jednostek z kt�rych musimy się rozliczać i przeznaczyć na ściśle określony cel (nie 

możemy swobodnie decydować na co je wydać). Niewykorzystane kwoty dotacji trzeba 

zwr�cić do budżetu państwa lub do budżetu jednostki, z kt�rej otrzymano dotacje.

Dochody własne – są to pieniądze, kt�re uzyskujemy np. z mienia (najmu, dzierżawy, 

sprzedaży), udział�w w podatkach dochodowych (od os�b fizycznych i prawnych), 

opłat (np. komunikacyjnej), wpływ�w z usług oraz odsetek od nieterminowych wpłat 

oraz od środk�w na rachunkach bankowych. 

Ważne jest, że wszystkie rodzaje dochod�w są przypisane powiatowi w r�żnych 

ustawach. Zatem – żaden doch�d nie może być przez powiat zatrzymany, jeśli nie ma 

przepisu, kt�ry wskazywałby, że jest to doch�d powiatu.
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Planowane dochody na 2010 rok
według stanu na 31 maja 2010 r. 

44.023.032 zł
Subwencje dotacje dochody własne pomoc finansowa pozostałe

- oświatowa

- wyr�wnawcza

- r�wnoważąca

18.330.556,-

- uzupełnienie 

subwencji 

og�lnej

123.700,-

- z budżetu państwa
9.915.052,-

- z powiat�w
196.187,-

- z gmin
100.000,-

- z środk�w Unii 
Europejskiej

1.880.959,-

- z tytułu udziału w 

podatkach dochodowych od 

os�b fizycznych i prawnych

7.093.507,-

- z tytułu opłaty 

komunikacyjnej    

1.224.300,-

- z mienia

268.031,-

- pozostałe dochody własne

871.140,-

- z gmin

3.535.000,-
- środki z 

Funduszu Pracy

282.600,-

- środki 

otrzymane od 

pozostałych 

jednostek 

zaliczanych do 

sektora 

finans�w 

publicznych

83.000,-

- środki z 

Wojew�dzkiego 

Funduszu 

Ochrony 

Środowiska 

119.000,-

18.454.256,- 12.092.198- 9.456.978,- 3.535.000,- 484.600,-

W budżecie powiatu, podobnie jak w budżecie domowym zdarza się sytuacja, że 

dochody budżetu nie wystarczają na zaplanowane wydatki. W�wczas możliwe są dwa 

wyjścia:

1. „zaciskamy pasa” i rezygnujemy z niekt�rych wydatk�w, lub 

2. pożyczamy pieniądze.

Nie zawsze jednak jest możliwa rezygnacja z wydatk�w, a brak jest dochod�w,                    

z kt�rych można by je pokryć. W�wczas środki finansowe zasilające budżet powiatu 

pochodzą najczęściej z tzw. przychod�w, czyli z:

kredyt�w i pożyczek zaciągniętych w bankach,
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nadwyżki z lat ubiegłych (czyli środk�w, kt�re pozostają z rozliczenia 

wcześniejszych okres�w),  

wolnych środk�w z rozliczenia z lat ubiegłych (czyli środk�w ściśle 

związanych z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami i pożyczkami, 

kt�re nie zostały w pełni wykorzystane), 

wpływ�w środk�w ze spłat kredyt�w i pożyczek udzielonych przez powiat 

innym podmiotom,

emisji papier�w wartościowych np. akcji lub obligacji.

PRZYCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU
stan na 31 maja 2010 roku

W 2010 roku planujemy spłacić zaciągnięte kredyty na łączną kwotę 1.210.139 zł

NA CO WYDAJEMY ?

Środki z budżetu przeznaczamy na realizację zadań powiatu określonych:

ustawami, 

lub 

na mocy zawartych porozumień.

Wyr�żniamy:   

Zadania własne :
z zakresu oświaty, to przede wszystkim prowadzenie szk�ł 

ponadgimnazjalnych,

z zakresu opieki i pomocy społecznej, to prowadzenie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, Plac�wki Opiekuńczo – Wychowawczej, 

planowane do zaciągnięcia kredyty 
bankowe 9.819.944,-
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funkcjonowanie rodzin zastępczych w powiecie, opieka nad dziećmi 

przebywającymi w plac�wkach opiekuńczych,

gospodarowanie mieniem powiatu, 

zarząd drogami powiatowymi,

wspieranie os�b bezrobotnych i walka z bezrobociem,

prowadzenie obsługi rejestracji pojazd�w i wydawanie praw jazdy,

organizowanie działań wspierających rozw�j kultury, sportu i turystyki,

wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska,

sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami działającymi w powiecie,

z zakresu opieki zdrowotnej, 

sprawowanie nadzoru architektonicznego oraz wydawanie pozwoleń na 

budowę,

nadz�r nad gospodarką leśną w powiecie.

zadania z zakresu administracji rządowej:

zapewnianie bezpieczeństwa publicznego (działalność Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej),

prowadzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej (w latach 

poprzednich organizacja i przeprowadzenie poboru do służby wojskowej),

prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 

ewidencji grunt�w i budynk�w,

opłacanie składki zdrowotnej za osoby bezrobotne,

wykonywanie nadzoru budowlanego,

gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Zadania Powiatu realizowane są przez Starostwo oraz jednostki

organizacyjne Powiatu, a także służby, inspekcje i straże.
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Jednostkami organizacyjnymi Powiatu są:
1. Starostwo Powiatowe,

2. Liceum Og�lnokształcące w Środzie Wlkp.,

3. Zesp�ł Szk�ł Zawodowych w Środzie Wlkp.,

4. Zesp�ł Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp., 

5. Zesp�ł Szk�ł Ekonomicznych w Łęknie,

6. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Środzie Wlkp.,

7. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Środzie Wlkp.,

8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.,

9. Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo – Turystyczny w Środzie Wlkp.,

10. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.,

11. Publiczna Plac�wka Opiekuńczo – Wychowawcza w Szlachcinie,

12. Zarząd Dr�g Powiatowych w Środzie Wlkp.,

13. Gospodarstwo Pomocnicze - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej, utworzone przy Starostwie Powiatowym,

14. Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, utworzone przy Zespole Szk�ł Rolniczych 

w Środzie Wlkp. 

Ponadto w budżecie Powiatu ujęte są wydatki:

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.,

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp.

Rozr�żniamy:

wydatki bieżące dotacje wydatki majątkowe
związane z utrzymaniem udzielane z budżetu przeznaczone na 

urzędu dla niepublicznych finansowanie 

i funkcjonowaniem jednostek inwestycji

jednostek podległych. oświatowych, i zakup�w

Powiatowej Biblioteki inwestycyjnych.        

Publicznej

i innych.                            
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Planowane wydatki w 2010 roku
według stanu na 31 maja 2010 r. 

53.008.878,- wydamy na:
(średnio 961 zł na 1 mieszkańca)

Oświatę 21.506.478,-
(390 zł na 1 mieszkańca)

Wydatki m.in. na: 
utrzymanie i funkcjonowanie szk�ł ponadgimnazjalnych i internatu,
działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Szkolnego Powiatowego 

Ośrodka Sportowo – Turystycznego,
dotacje dla szk�ł niepublicznych, 
realizację inwestycji:
a) pn. „Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szk�ł 

Rolniczych w Środzie Wlkp.”,
b) pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szk�ł Zawodowych oraz Zespołu Szk�ł 

Rolniczych w Środzie Wlkp.”. 

Drogi powiatowe 12.393.360,-
(225 zł na 1 mieszkańca)

Wydatki m. in. na 
remonty i modernizację dr�g powiatowych,
realizację inwestycji:
a) pn. „przebudowa mostu przez r�w b/n na przepust w m. Jeziory Wielkie w ciągu drogi 

powiatowej nr 2468P K�rnik – Zaniemyśl”,
b) pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn – Panienka”, 
c) pn. „projekt przebudowy ulic Brodowskiej- Żwirki i Wigury – Wrzesińska”, 
d) pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo - Krzykosy na odcinku od Solca do 

drogi krajowej nr 11”,
działalność Zarządu Dr�g Powiatowych.

Administrację publiczną  4.439.738,-
(80 zł na 1 mieszkańca)

Wydatki m. in. na:
utrzymanie Starostwa,
diety radnych powiatu,
promocję powiatu,
przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu.

Pomoc społeczną 6.346.961,-
(115 zł na 1 mieszkańca)

Wydatki m.in. na:
funkcjonowanie Publicznej Plac�wki Opiekuńczo – Wychowawczej w Szlachcinie,  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Urzędu Pracy,
pokrycie koszt�w utrzymania dzieci z terenu Powiatu Średzkiego umieszczonych                   

w plac�wkach lub rodzinach zastępczych na terenie innych powiat�w,
 działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
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Opiekę zdrowotną 1.555.900,-
(28 zł na 1 mieszkańca)

wydatki m. in. na:
realizację zadań w zakresie promocji, ochrony i profilaktyki zdrowia (m.in. 

propagowanie wiedzy na temat profilaktyki nowotworowej, realizację programu 
profilaktycznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, organizację akcji pn. 
„Popularyzacja wiedzy o pomocy przedmedycznej”,

opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 3.148.100,-
(57 zł na 1 mieszkańca)

Wydatki m.in. na:
funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
działalność Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
zakup samochodu pożarniczego GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej.

Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 229.600,-
(4 zł na 1 mieszkańca)

wydatki m.in. na:
dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej,
dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury, 

sztuki, ochrony d�br kultury i tradycji, 
ochronę i konserwację zabytk�w znajdujących się na terenie Powiatu Średzkiego.

Obsługę długu – 465.000,-
(8 zł na 1 mieszkańca)

odsetki bankowe od zaciągniętych przez powiat kredyt�w,
prowizje i opłaty związane z zaciąganymi kredytami.

Ochronę środowiska 636.860,-
(12 zł na 1 mieszkańca)

Wydatki m. in. na:
sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,
realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wok�ł lądowiska dla helikoptera 

sanitarnego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ w Środzie Wlkp.”
przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”,
realizację programu pn. „Likwidacja wyrob�w budowlanych zawierających azbest na 

terenie powiatu średzkiego”,
utrzymanie zieleni,
organizację akcji dla dzieci i młodzieży mających na celu podniesienie świadomości 

ekologicznej.

Pozostałe wydatki - 2.286.881,- (42 zł na 1 mieszkańca)
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WYDATKI  
53.008.878 zł

35.885.201 zł 17.123.677 zł
przeznaczymy na wydatki bieżące przeznaczymy na inwestycje

i zakupy inwestycyjne

co stanowi

68% 32%

wydatk�w budżetu og�łem
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ZADANIA INWESTYCYJNE POWIATU REALIZOWNE W 2010 ROKU

NAZWA ZADANIA
NAKŁADY 
INWESTYCYJNE 
W 2010 ROKU

przebudowa mostu przez r�w b/n na przepust w m. Jeziory 
Wielkie w ciągu drogi powiatowej nr 2468P K�rnik -
Zaniemyśl

253.700,-

przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn -
Panienka

5.328.700,-

przebudowa drogi powiatowej nr 3671P Kijewo – Krzykosy 
na odcinku od Solca do drogi krajowej nr 11

3.240.000,-

projekt przebudowy ulic Brodowskiej – Żwirki i Wigury -
Wrzesińska

100.000,-

rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo –
rekreacyjnego przy Zespole Szk�ł Rolniczych w Środzie 
Wlkp.

5.392.000,-

termomodernizacja budynku Zespołu Szk�ł Zawodowych 
oraz Zespołu Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp.

40.000,-

zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia 
infrastruktury społecznej w powiecie średzkim

2.077.727,-

razem wydatki na zadania inwestycyjne 16.432.127,-

zakup skrapiarki o pojemności 500 l 55.000,-

rata za zakup budynku przy ul. Żwirki i Wigury 33.000,-

zakup licencji na program LEX 8.550,-

zakup samochodu pożarniczego GBA 220.000,-

razem wydatki na zakupy inwestycyjne 316.550,-

dotacja celowa dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na 
realizację zadania przebudowa chodnika w Zielnikach

125.000,-

dotacja celowa dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na 
realizację zadania przebudowa chodnik�w przy Szkole 
Podstawowej nr 3

110.000,-

dotacja celowa dla gminy Środa Wlkp. z przeznaczeniem na 
realizację zadania przebudowa części ulicy i chodnik�w ulicy 
Daszyńskiego w Środzie Wlkp.

140.000,-

razem dotacje celowe dla gminy Środa Wlkp. 375.000,-

Przedstawione w tabeli wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie obejmują 

ogromnych nakład�w remontowych, realizowanych przez jednostki Powiatu –

w szczeg�lności przez Zarząd Dr�g Powiatowych.
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BUDŻET POWIATU ŚREDZKIEGO W 2010 ROKU

według stanu na dzień 31 maja 2010 r.

Dochody: 44.023.032 zł

Wydatki: 53.008.878 zł

Deficyt: 8.985.846 zł

44 023 032

53 008 878

8 985 846 

- 

10 000 000 

20 000 000 

30 000 000 

40 000 000 

50 000 000 

60 000 000 

dochody wydatki deficyt
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Realizacja budżetu w 2009 roku

DOCHODY – 39.015.505 zł DEFICYT
826.109 zł

WYDATKI – 39.841.614 zł

w tym:
wydatki

BIEŻĄCE MAJĄTKOWE
(na zadania i 

33.040.939,- zakupy inwestycyjne)
6.800.675,-

co stanowi
83% 17%

wydatk�w budżetu og�łem

ZESTAWIENIE DOCHOD�W I WYDATK�W POWIATU ŚREDZKIEGO 
WYKONANYCH W LATACH 2005 – 2009 (w zł)
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STRUKTURA DOCHOD�W W LATACH 2005 – 2009 (w zł)

8 
70

2 
54

6 
6 

61
2 

72
2 

15
 3

28
 9

37
 

7 
99

1 
70

2 
8 

57
6 

71
4 

15
 4

94
 3

09
 

10
 1

18
 7

50
 

6 
22

1 
61

8 
15

 5
31

 3
55

 

10
 4

98
 2

69
 

7 
25

2 
93

5 
16

 7
45

 6
79

 

9 
36

8 
29

0 
11

 6
46

 9
19

 
18

 0
00

 2
96

 

- 

2 000 000 

4 000 000 

6 000 000 

8 000 000 

10 000 000 

12 000 000 

14 000 000 

16 000 000 

18 000 000 

20 000 000 

2005 2006 2007 2008 2009
dochody własne
dotacje, pomoc finansowa i środki pozyskane ze źr�deł dodatkowych
subwencje

STRUKTURA WYDATK�W BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH                     
W LATACH 2005 – 2009 (w zł) 

28
 0

38
 8

70
 

3 
09

4 
78

8 

29
 4

03
 7

78
 

6 
41

8 
18

5 

30
 1

25
 6

13
 

2 
06

4 
17

5 

31
 3

91
 6

05
 

2 
09

9 
45

7 

33
 0

40
 9

39
 

6 
80

0 
67

5 

- 

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

20 000 000 

25 000 000 

30 000 000 

35 000 000 

2005 2006 2007 2008 2009

wydatki bieżące wydatki na inwestycje



Powiat Średzki INFORMATOR BUDŻETOWY 2010

www.srodawlkp-powiat.pl
„Przejrzysta Polska”

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE
REALIZOWANE OD 2003 ROKU

1. Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Liceum Og�lnokształcącym                

w Środzie Wlkp. Sala została oddana do użytkowania 19 września 2005 roku,

2. Dokończenie budowy gimnazjum przy Zespole Szk�ł Rolniczych.

Prace zakończono w 2004 roku,  

3. Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia ł�żek i windy              

w SP ZOZ w Środzie Wlkp. Inwestycję zakończono w 2006 roku,  

4. Remont elewacji i dachu budynku Liceum Og�lnokształcącego w Środzie Wlkp. 

oraz budowa infrastruktury sportowej wok�ł Liceum Og�lnokształcącego              

w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2006 roku,

5. Rozbudowa istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście nad Wartą               

o część dydaktyczną ponadgimnazjalną. Inwestycja zakończona w 2006 roku              

i przekazana gminie Nowe Miasto nad Wartą,

6. Termomodernizacja budynku gł�wnego Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. Zadanie realizowane w 2006 roku,

7. Wykonanie zadaszonego przelotowego wejścia z dojazdem dla dw�ch karetek 

przy SP ZOZ w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2007 roku,

8. Modernizacja pracowni samochodowej w Zespole Szk�ł Zawodowych w Środzie 

Wlkp. Prace zakończono w 2007 roku,

9. Budowa parkingu przy Zespole Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp. Prace 

zakończono w 2007 roku, 

10. Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Dębicz w ciągu drogi Nr 3662P 

Środa Wlkp.- Nekla. Inwestycję zakończono w 2007 roku,

11. Modernizacja wymiennikowni c.o. i c.w. przy Zespole Szk�ł Zawodowych               

w Środzie Wlkp. Prace zakończono w 2007 roku, 

12. Pełna modernizacja węzła cieplnego z dostosowaniem do energooszczędnych 

rozwiązań przy Zespole Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp. Prace zakończono          

w 2007 roku, 

13. Przebudowa ulic K�rnickiej i Kosynier�w w Środzie Wlkp. Inwestycję 

zakończono w 2008 roku,
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14. Budowa magazynu dla sprzętu drogowego i przeciwpowodziowego na terenie Bazy 

Służby Drogowej w Lubrzu – adaptacja istniejącej wiaty na magazyn sprzętu 

drogowego. Inwestycję zakończono w 2009 roku.

15. Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp.

16. Przebudowa drogi powiatowej na 3677P Witowo – Orzechowo na odcinku drogi 

krajowej nr 11 do Witowa,

17. Wzmocnienie i naprawa konstrukcji drewnianej dach�w wraz z wymianą pokrycia 

dachowego i wykonaniem warstwy docieplenia oraz wykonaniem nowej elewacji 

obiektu Zespołu Szk�ł Ekonomicznych w Łęknie,

18. Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole 

Szk�ł Rolniczych w Środzie Wlkp.,

19. Budowa lądowiska helikopter�w oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wlkp. w aparaturę medyczną,

20. Przebudowa drogi powiatowej nr 3678P Klęka – Żerk�w,

21. Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek – Murzyn�wko w m. Sulęcinek,

22. Przebudowa drogi powiatowej nr 3679P Boguszyn – Panienka,

23. Przebudowa drogi powiatowej nr 2474P w m. Jaszkowo,

24. Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P w m. Szlachcin w zakresie chodnika             

i zatoki postojowej dla autobusu,

25. Przebudowa drogi powiatowej nr 3726P przy ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wlkp.,

26. Adaptacja łącznika na pracownię hotelarską w obiekcie Zespołu Szk�ł 

Zawodowych w Środzie Wlkp.
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Radni oraz mieszkańcy powiatu 
mogą zgłaszać wnioski do budżetu 
w terminie do 15 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy, 
kt�re następnie są weryfikowane 
przez Zarząd i uwzględniane w 
miarę możliwości finansowych.

KTO TWORZY BUDŻET I W JAKI SPOS�B ?

Budżet jest najważniejszym dokumentem finansowym w naszym powiecie, kt�ry 

sporządzamy na okres 1 roku. 

KROK 1
Kierownicy wydział�w Starostwa Powiatowego oraz kierownicy jednostek 

organizacyjnych, służb, inspekcji i straży - opracowują i przedkładają Skarbnikowi 

zestawienie proponowanych dochod�w i wydatk�w na nadchodzący rok. 

KROK 2
Skarbnik Powiatu w oparciu o:

przedłożone zestawienia,

prognozowane kwoty dochod�w własnych powiatu,

informacje z Ministerstwa Finans�w oraz Wojewody Wielkopolskiego                        

o wysokości: dotacji, subwencji oraz dochod�w z tytułu udziału w podatku 

dochodowym od os�b fizycznych, 

opracowuje zbiorcze zestawienie dochod�w i wydatk�w do projektu budżetu.

KROK 3
Zarząd Powiatu analizuje i koryguje opracowany przez Skarbnika projekt dochod�w               

i wydatk�w

KROK 4
Gotowy projekt trafia do: 

Komisji Rady Powiatu, gdzie jest analizowany przez radnych,

Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii.

KROK 5
Po wydaniu opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową budżet jest uchwalany przez 

Radę Powiatu Średzkiego i od tego momentu staje się obowiązującym planem 

finansowym dla całego powiatu.   
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W 2009 roku 
przeprowadzono badania 

mammograficzne z kt�rych 
skorzystało 720 kobiet z 

terenu powiatu średzkiego.

Starostwo Powiatowe 
wsp�lnie z Regionalnym 

Centrum Krwiodawstwa w 
Poznaniu przeprowadziło 

otwarte akcje poboru krwi.        
W 2009 roku w akcji wzięło 

udział 1.827 dawc�w -
zebrano 818,8 litr�w krwi .

Na realizację projekt�w 
w 2009 r. powiat średzki 

otrzymał dofinansowania 
w kwocie 429.421,79 zł ze 
środk�w pochodzących             

z budżetu Unii 
Europejskiej.

Otrzymana w 2009 r.                     
z Budżetu Państwa 

subwencja oświatowa 
zabezpieczyła jedynie 70,2% 

wydatk�w na oświatę i 
edukacyjną opiekę 

wychowawczą, licząc w tym 
inwestycje oświatowe.

Rocznie rejestruje się                  
ok. 6.200 pojazd�w, a   
wydaje się ok. 2.280                

praw jazdy.

Rocznie rejestruje się ok. 
29 zwierząt egzotycznych 

takich jak np. papugi, 
ż�łwie, węże, szynszyle, 

jaszczurki.
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NOTATKI
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Szanowni Państwo!

Szczeg�łowe informacje na temat dochod�w i wydatk�w Powiatu 

– zar�wno budżetu uchwalonego, jak i zmiany dokonywane w ciągu roku –

zapisane są w uchwałach budżetowych, kt�re dostępne są dla każdego 

w Starostwie Powiatowym, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej 

na naszej stronie internetowej www.srodawlkp-powiat.pl.

Formularze wniosk�w, na jakich radni i mieszkańcy Powiatu mogą zgłaszać 

swoje propozycje do budżetu dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej

http://bip.srodawlkp-powiat.pl/

w module „Finanse Powiatu Średzkiego”.


