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Szanowni Państwo, 
Po raz kolejny  oddajemy w Państwa ręce  przewodnik po 

budżecie Powiatu Średzkiego. Niniejszym opracowaniem  

w sposób uproszczony przybliżymy Państwu sytuację 

finansową samorządu.  

 
Najważniejsze cele: 

1. Wsparcie Spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. 
Priorytetowym zadaniem :dla Zarządu Powiatu Średzkiego od 2015 

roku jest kontynuacja przez Spółkę Szpital Średzki działalności. 

Jednym z głównych problemów z jakimi borykała się Spółka  

w latach ubiegłych była kwota ok. 15 mln zł z tytułu 

nieuregulowanych faktur względem szpitalnych kontrahentów.  

 W tym celu władze Powiatu wraz z Zarządem Spółki  Szpital 

Średzki Sp. z o.o. podjęły szereg działań mających na celu ochronę 

podmiotu przed upadłością. Za głównie cele przyjęto: 

1. restrukturyzację zadłużenia, 

2. podniesienie jakości świadczonych usług przez szpital,  

3. restrukturyzację zatrudnienia, 

4. podjęcie działań pozwalających na osiągniecie przez 

spółkę przychodów z działalności komercyjnej.  

W konsekwencji działań udało się spłacić zobowiązania wobec 

wierzycieli, podjąć częściowy remont starego  budynku szpitala, 

zakupić  sprzęt medyczny  oraz podjąć decyzję o optymalizacji 

zatrudnienia w stopniu zapewniającym właściwą realizację 

świadczeń medycznych. 

W roku 2015 z budżetu Powiatu Średzkiego przekazano Spółce 

wsparcie finansowe w kwocie 1.054.715 zł w tym kwota 300.000 zł 

to pomoc finansowa z gminy Środa Wielkopolska.  

W 2016 roku powiat planuje wsparcie dla Spółki w łącznej kwocie 

5.902.000 zł.  

 

2. Inwestycje 
 Wydatki majątkowe w budżecie na 2016 rok 

zaplanowano na kwotę ponad 18 mln zł, co stanowi 32% 

wydatków ogółem powiatu.  

 Bardzo ważna dla bezpieczeństwa i wygody 

obywateli, w tym dzieci jest budowa i modernizacja dróg 

lokalnych oraz ścieżek rowerowych. Aktualnie w planie 

wydatków zabezpieczono nakłady w kwocie ponad 3,2 

mln. zł na realizację 26 zadań drogowych.  

 Jedną z większych inwestycji zakładanych do 

realizacji w roku 2016  jest  przebudowa boiska 

lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie 

Wielkopolskiej. Po przebudowie obiekt ma być boiskiem 

certyfikowanym o klasie Va, na którym możliwe będzie 

organizowanie zawodów klasy mistrzowskiej. Zadanie 

realizowane jest  przy dofinansowaniu z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

oraz z pomocy finansowej z Gminy Środa Wielkopolska. 

Łączne nakłady na inwestycję zaplanowano na kwotę 

ponad 3,4 mln zł.  

 W ramach dobrej współpracy z Gminą Środa 

Wielkopolska, w budżecie powiatu na 2016 rok ujęto 

pomoc finansową dla Gminy w kwocie ponad 4,7 mln zł. 

Środki przeznaczone są na dofinansowanie gminnych 

inwestycji drogowych i rozbudowę kolektorów 

sanitarnych, które ułatwią życie mieszkańców. Powiat 

dofinansuje również zadanie związane ze zmianą 

zagospodarowania średzkiego jeziora – miejsca gdzie całe 

rodziny mogą spędzić czas wolny na świeżym powietrzu  

w miły i atrakcyjny sposób.  

 Na łączna kwotę 5,3 ml zł określono wniesienie 

wkładów do Spółek  Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz 

Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. 

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańców powiat wspiera lokalne służby mundurowe 

uwzględniając środki na Fundusz Wsparcia Policji  

i Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania 

zakupu pojazdów służbowych.  

 

Lista zakładanych inwestycji w ciągu roku kalendarzowego 

może ulec wydłużeniu, dzięki pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych. Zatem zawsze musimy być gotowi na 

podejmowanie strategicznych decyzji.  
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3. Oświata –  optymalizacja kierunków 

kształcenia 

 
Powiat Średzki jako organ prowadzący szkoły 
ponadgimnazjalne jako priorytet na najbliższe lata stawia 
na rozwój kształcenia zawodowego, głównie jego 
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w oparciu  
o przeprowadzoną analizę potrzeb pracodawców.  
Kształcenie zawodowe ma opierać się na 
wypracowywaniu motywacji uczniów do wyuczenia się 
konkretnego fachu, jako potencjalnych kandydatów na 
pracowników. Reorganizacja systemu nauczania ma na 
celu ograniczenie klas ogólnokształcących, a zwiększenie 
klas kształcących w zawodach. Osiągnięcie przyjętych 
założeń polegać ma na wypuszczaniu ze szkół uczniów 
posiadających umiejętności potrzebne do 
wykonywanego zawodu, motywację i chęci do pracy. Ma 
się to odbywać poprzez podniesienie jakości nauczania  
i zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami, poprzez 
tworzenie klas patronackich. 
Założone cele mają być zrealizowane również poprzez 
monitorowanie i stwarzanie warunków dla dalszego, 
systematycznego rozwoju oświaty. W celu 
skoordynowania podejmowanych działań i założonego 
celu planuje się przeorganizować system doradztwa 
zawodowego w szkołach gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych w powiecie średzkim. System 
nauczania i doradztwa zawodowego  miałby również 
ściśle współpracować ze strukturami Powiatowego 
Urzędu Pracy, monitorującymi zapotrzebowania na 
określonego zawody na lokalnym rynku pracy. 

 

 

 

 

Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym, 

uchwalanym w formie uchwały budżetowej przez Radę Powiatu.  

 

Na budżet Powiatu składają się dochody i wydatki oraz przychody 

i rozchody. 

 

Plan dochodów stanowi prognozę wpływów, które powinny trafić 

do budżetu ze źródeł wskazanych w ustawie o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych ustaw. 

 

Plan wydatków stanowi nieprzekraczalny limit wydatków na 

poszczególne zadania powiatu zapisane w uchwale budżetowej.    

 

W sytuacji, gdy dochody nie wystarczają na realizację 

zamierzonych zadań majątkowych, powiat może zaciągnąć kredyt 

bankowy lub np. emitować obligacje - są to tzw. przychody. 

 

Spłata zaciągniętych przez powiat  kredytów, wykup papierów 

wartościowych czy udzielone z budżetu powiatu pożyczki, to tzw. 

rozchody.   

 

BUDŻET MUSI BYĆ ZRÓWNOWAŻONY 

DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKI + ROZCHODY 

 

 

Budżet Powiatu Średzkiego na 2016 rok 

przedstawia się następująco: 
 

51.745.723 zł + 7.940.000 zł = 58.356.068,64 zł + 1.329.654,36 zł 

      Dochody przychody wydatki  rozchody 

 

Wyjaśnienie: 

Planowana kwota dochodów wynosi 51.745.723 zł, zaś 

planowana kwota wydatków 58.356.068,64 zł. Różnica między 

dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 

6.610.345,64 zł, który planuje się  pokryć z przychodów, tj.  

z emisji obligacji oraz z wolnych środków z lat ubiegłych. Do 

spłacenia w 2016 r. jest kwota 1.029.654,36 zł z tytułu 

zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych  kredytów.   

W planie przychodów i rozchodów ujęto kwotę 300.000 zł, 

stanowiącą pożyczkę krótkoterminową udzieloną przez powiat 

Spółce Szpital Średzki. 

 

INFORMACJE BUDŻETOWE 
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Skąd pieniądze w budżecie? 

 

Dochody powiatu planowane w 2016 r. 

– 51.745.723 zł, w tym dochody bieżące 40.476.125 zł, 

dochody majątkowe 11.269.598 zł.  

 
1. DOTACJE – 9.240.351 zł 

Otrzymujemy je z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody 
lub innych jednostek samorządu terytorialnego. Zdarza się, że 
dotacje otrzymujemy za pośrednictwem Krajowego Biura 
Wyborczego lub funduszy celowych. Z dotacji musimy się rozliczyć i 
przeznaczyć na ściśle określony cel. Niewykorzystane kwoty dotacji 
podlegają zwrotowi.  
 

 

 

2. SUBWENCJE- 16.646.618 zł.    

To środki o charakterze bezzwrotnym należne powiatowi z budżetu 
państwa. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów w postaci 
subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Sami (organ 
stanowiący) decydujemy o szczegółowym przeznaczeniu środków, 
zgodnie z potrzebami.  
W budżecie powiatu na 2016 rok ujęto: 
1. subwencję oświatową – 13.568.928 zł, 
2. subwencję wyrównawczą –  1.288.582 zł, 
3. subwencję równoważącą – 1.789.108 zł. 
 

 

 

3. ŚRODKI POZYSKANE Z DODATKOWYCH ŹRÓDEŁ – 560.000 zł. 
To środki, które powiat może otrzymać na realizację ściśle 
określonych programów lub działań np. z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Środki z Funduszu 
Pracy, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
 
4. DOCHODY WŁASNE – 25.298.754 zł. 
To pozostałe środki związane z realizacją zadań powiatu, które 
uzyskujemy np.  
- z mienia (najmu, dzierżawy, sprzedaży) – 9.927.719 zł, 
- udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych  

i prawnych – 11.397.805 zł, 
- opłat komunikacyjnych – 1.450.000 zł, 
- opłat geodezyjnych -  580.000 zł, 

- opłat za zajęcie pasa drogowego – 430.000 zł, 

-  wpływów odsetek od nieterminowych wpłat oraz środków na 

rachunkach bankowych – 48.860 zł, 

- wpływów z gmin i powiatów z tytułu współfinansowania 

utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej  

oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego – 

203.163 zł, 

- pozostałych dochodów własnych 1.261.207 zł. 
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5. działalność usługową w kwocie 794.300 zł. Wydatki 

dotyczą pokrycia kosztów posiedzeń Powiatowej Komisji 

Urbanistyczno – Architektonicznej, realizację zadań przez 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej oraz funkcjonowanie Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

 

6. administrację publiczną w kwocie 8.920.249 zł. 

Wydatki przeznacza się m. in. na funkcjonowanie 

Starostwa Powiatowego, diety radnych Powiatu, 

promocję, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zakup 

materiałów i usług na potrzeby Wydziału Komunikacji  

i Transportu Starostwa Powiatowego, dotację dla Gminy 

Środa Wielkopolska na administrowanie nieruchomością 

przy ul. Daszyńskiego 5 w Środzie Wlkp. oraz 

modernizację pomieszczeń Starostwa. 

 

7. obronę narodową – 3.000 zł. Wydatki dotyczą pokrycia 

kosztów szkolenia obronnego. 

 

8. bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 

w kwocie 3.682.635 zł z przeznaczeniem na  

funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej, działalność Powiatowego Zespołu Reagowania 

Kryzysowego, konserwację sprzętu przeciw-

powodziowego, dofinansowanie zakupu pojazdów na 

potrzeby Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zakup sztandaru 

dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. 

 

9. wymiar sprawiedliwości – 123.600 zł. Wydatki dotyczą 

sfinansowania zadania realizowanego przez powiat  

w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

10. obsługę długu publicznego – 1.009.887,64 zł. Wydatki 

zaplanowano na odsetki od zaciągniętych przez powiat 

kredytów i emisji obligacji oraz na zabezpieczenie wykupu 

obligacji w związku z poręczeniem przez powiat emisji 

obligacji dokonanej przez spółkę Powiatowe Centrum 

Rozwoju.    

 

11.  różne rozliczenia – 532.837 zł – obejmuje utworzone 

w budżecie rezerwy ogólnej i celowych. Decyzję poddziale 

tych rezerw podejmuje Zarząd Powiatu w trakcie roku 

budżetowego.   

 

12.  oświatę i wychowanie – 16.607.686 zł. Wydatki 

obejmują utrzymanie i funkcjonowanie szkół 

ponadgimnazjalnych, dotacje dla szkół niepublicznych, 

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, 

wydatki w formie dotacji dla Gminy Środa Wlkp. na 

realizację zadania z zakresu oświaty polegającego na 

zapewnieniu obsługi administracyjno – finansowej szkół 

dla których powiat średzki jest organem prowadzącym. 

Wydatki dotyczą również realizacji inwestycji dotyczącej 

przebudowy boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół 

Rolniczych w Środzie Wlkp. 

 

 

Na co powiat wydaje pieniądze ? 

Wydatki powiatu planowane na 2016 r. -

58.356.068,64 zł, w tym: 

1. wydatki bieżące 39.885.999,64 zł,  
2. wydatki majątkowe 18.470.069 zł. 

Wydatki realizowane są przez powiatowe jednostki budżetowe: 

Starostwo Powiatowe, Liceum Ogólnokształcące w Środzie 

Wlkp., Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp., 

Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Środzie Wlkp., 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., 

Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo – Turystyczny w Środzie 

Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., Publiczną 

Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Szlachcinie. 

W budżecie ujęte są także wydatki Komedy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. oraz Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, których działalność 

finansowana jest z dotacji celowych z budżetu państwa. 

 

Wydatki budżetowe przeznaczane są na: 

1. rolnictwo i łowiectwo w kwocie 110.939 zł. Wydatki dotyczą 

przekazania dotacji z budżetu powiatu dla Spółek Wodnych oraz 

zakupu sprzętu komputerowego oraz licencji na programy 

wykorzystywane przez Wydział Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami.  

 

2. leśnictwo w kwocie 94.800 zł. Wydatki przeznacza się m. in. 

na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi 

własności Skarbu Państwa, wypłatę ekwiwalentów za 

wyłączenie upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 

 

3. transport i łączność   w kwocie 8.194.618 zł. Wydatki 

przeznacza m. in na remont parowozu Średzkiej Kolei 

Powiatowej, pomoc finansową dla gminy Środa Wlkp. oraz 

Gminy Zaniemyśl na dofinansowanie zadania z zakresu 

publicznego transportu zbiorowego, dotację dla Gminy Środa 

Wlkp. na administrowanie drogami powiatowymi na terenie 

miasta i gminy Środa Wlkp. oraz gmin Dominowo, Krzykosy, 

Nowe Miasto, Zaniemyśl w zakresie bieżącego utrzymania dróg, 

remonty i modernizacje dróg powiatowych. 

 

4. gospodarkę mieszkaniową w kwocie 865.495 zł. Wydatki 

przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych przez 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (szacowanie 

nieruchomości, podziały nieruchomości założenia ksiąg 

wieczystych, opłaty za administrowanie nieruchomości 

będących własnością powiatu). Wydatki dotyczą również 

zakupu nieruchomości po byłym zakładzie „Modena”. 
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13.  ochronę zdrowia – 7.727.560 zł. Wydatki dotyczą realizacji 

zadań w zakresie promocji, ochrony i profilaktyki zdrowia, 

opłacenia składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez 

prawa do zasiłku, dotacji przekazywanych na realizację przez 

organizacje pożytku publicznego zadań w zakresie ochrony  

i promocji zdrowia, wykonanie prac przygotowawczych 

dotyczących projektu „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 zarządu województwa”.  

 

14. pomoc społeczną – 3.656.626 zł, to wydatki m.in. na 

funkcjonowanie Publicznej Placówki Opiekuńczo –

Wychowawczej w Szlachcinie oraz Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie, pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu 

Powiatu Średzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych 

na terenie innych powiatów, prowadzenie specjalistycznego 

poradnictwa i interwencji kryzysowej oraz mieszkań 

chronionych. 

 

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 

1.623.063 zł, to wydatki m.in. na funkcjonowanie 

Powiatowego Urzędu Pracy, działalność Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności, dofinansowanie działania Warsztatów 

Terapii Zajęciowej, pomoc osobom niepełnosprawnym  

w ramach prowadzonej działalności z zakresu rehabilitacji 

społecznej, dotacje na realizację przez organizacje pożytku 

publicznego zadań w zakresie działań na rzecz osób w wieku 

emerytalnym, w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci  

i młodzieży oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 

 

16. Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1.107.330 zł, 

to wydatki na działalność Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej oraz Powiatowego Szkolnego Ośrodka 

Sportowo – Turystycznego, przekazanie dotacji dla gminy 

Zaniemyśl na wydatki związane z prowadzeniem Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu, przekazania dotacji 

dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na pełne specjalistyczne 

badania psychologiczno – pedagogiczne w poradni 

specjalistycznej dla uczniów Powiatu Średzkiego. 

 

17. gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 

2.905.700 zł, to wydatki m.in. na realizację programu 

„Likwidacja wyrobów budowalnych zawierających azbest na 

terenie powiatu średzkiego, utrzymanie zieleni oraz 

prowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, organizację akcji dla 

dzieci i młodzieży mających na celu podniesienie świadomości 

ekologicznej, zakup drzew, krzewów i roślin ozdobnych. 

Wydatki dotyczą również przekazania pomocy finansowej 

Gminie Środa Wlkp. m in. na kontynuację rozbudowy 

kolektorów sanitarnych i deszczowych. 
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18. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

w kwocie 375.243 zł, to wydatki na dotację dla 

Powiatowej Biblioteki Publicznej, dotacje na 

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 

zabytków znajdujących się na terenie powiatu 

średzkiego oraz dotacje dla organizacji pożytku 

publicznego na realizację zadań związanych  

z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i tradycji oraz zadań w zakresie 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

 

19. Kultura fizyczna w kwocie 20.500 zł, to wydatki 

m.in. na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej  

i sportu oraz dotacje dla organizacji pożytku 

publicznego na realizację przedsięwzięć z zakresu 

upowszechniania aktywności fizycznej.  

 

 

Zainteresowanych informacjami na temat dochodów i wydatków Powiatu – zarówno budżetu 

uchwalonego, jak i zmian dokonywanych w ciągu roku zapraszamy do zapoznania się z pełną 

wersją uchwał, które dostępne są dla każdego w Starostwie Powiatowym, bądź w Biuletynie 

Informacji Publicznej na naszej stronie internetowej powiatu www.powiatsredzki.pl 
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