
 
Załącznik  

do uchwały Nr 795/2018 
Zarządu Powiatu Średzkiego  

z dnia 14 listopada 2018 r.  
 
 

Uchwała Nr………….…….... 
Rady Powiatu Średzkiego 
z dnia ......................roku 

 
w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok.  

 
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) 
Rada Powiatu Średzkiego, uchwala co następuje: 
 
§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości  54.646.736 zł,  

z tego: 
 

- dochody bieżące w kwocie 47.117.420,30 zł, 
- dochody majątkowe w kwocie 7.529.315,70 zł, 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1. 
 
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 
6.862.476 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a, 

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 6a, 

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do 
zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 
145.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a 

4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 179.285 zł, zgodnie  
z załącznikiem nr 7a, 

5) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
w wysokości 2.302.412,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a, 

6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych w wysokości 780.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a, 

7) dochody związane z ochroną środowiska, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 
kwocie 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10a. 

 
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 60.607.599,88 zł, 

z tego: 



 
- wydatki bieżące w wysokości 44.998.560,83 zł,  
- wydatki majątkowe w wysokości 15.609.039,05 zł, 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2. 
 
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 
1) wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące 

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat w wysokości 6.862.476 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b, 

2) wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
w wysokości 4.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6b, 

3) wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 
wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w 
wychowaniu dzieci w wysokości 145.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b, 

4) wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między  jednostkami samorządu terytorialnego  
w wysokości 179.285 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b, 

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 
3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst  
w wysokości 2.951.504,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8b, 

6) wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 780.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 
9b, 

7) wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w wysokości 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10b. 

 
3. Wydatki  bieżące obejmują wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 
416.000 zł.  
 
4. Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2019  
w podziale na poszczególne zadania określa załącznik Nr 4.  
 

§ 3. Określa się: 
1. łączną kwotę planowanych przychodów – 8.600.000 zł, 
2. łączną kwotę planowanych rozchodów – 2.639.136,12 zł. 

 
Deficyt budżetu w kwocie 5.960.863,88 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży 
wyemitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.” 
 
§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.986.063,05 zł, w tym: 
- dotacje celowe – 1.986.063,05 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 11, 
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.994.080 zł, w tym: 
- dotacje celowe – 854.700 zł, 
- dotacje podmiotowe – 2.139.380 zł, 



zgodnie z załącznikiem nr 11. 
 
§ 5.  Określa się: 

1. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 4.000.000 zł, 

2. sumę 4.000.000 zł do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania, 
3. limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.960.863,88 zł oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji w 
kwocie 2.639.136,12 zł, 

4. łączną kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym  
w kwocie 4.000.000 zł. 

 
§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 
przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł, 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków 
bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i  uposażenia oraz 
wydatków majątkowych, w tym w planie inwestycji oraz w planie zakupów inwestycyjnych 
oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi - między rozdziałami i paragrafami 
wydatków w ramach działu, 

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu powiatu. 

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jst do zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, nieujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2033, 
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

5) emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy  
o finansach publicznych do wysokości 8.600.000 zł. 

 
§ 7.  W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 400.000 zł, 
2) celowe w wysokości 300.000 zł, z tego na: 

a) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 130.000 zł, 
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  

170.000 zł. 
 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego. 
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu  
Powiatu Średzkiego na 2019 rok 

 
Projekt budżetu został opracowany w oparciu o uchwałę Nr XLI/240/2010 Rady 

Powiatu Średzkiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.). 
 

Podstawą przyjęcia do projektu budżetu po stronie dochodów kwot subwencji, 
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji celowych są 
informacje przekazane przez: 

 Ministra Finansów w piśmie Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.  
 Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie Nr FB-I.3110.12.2018.10 z dnia 22 października 2018 r. 

 
I. Dochody 

 
Dochody budżetu powiatu na 2019 rok ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 na 

kwotę 54.646.736,- w tym: 
 dochody bieżące w kwocie 47.117.420,30,- 
 dochody majątkowe w kwocie 7.529.315,70,- 

 
Źródła pozyskania dochodów 
Lp. Wyszczególnienie Kwota % do ogólnej 

kwoty 
budżetu na 

2019 r. 
1. - część oświatowa subwencji ogólnej 14.037.456,- 25,69% 

 -     część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.685.855,- 3,08% 
 -     część równoważąca subwencji ogólnej 1.473.454,- 2,70% 
 Razem subwencje 17.196.765,- 31,47% 
2. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat (§2110) 

6.862.476,- 12,56% 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane przez powiat na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej (§2120) 

4.000,- 0,01% 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku 
wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej 
kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu 
dzieci (§ 2160) 

145.454 ,- 0,27% 

 Razem dotacje z budżetu państwa 7.011.930,- 12,83% 



3. 
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jst (§2320) 

147.535 0,27% 

 Razem dotacje celowe z powiatu 147.535,- 0,27% 

4. - dotacje celowa w ramach programów finansowanych 
ze środków europejskich (§2057, §2059, §6257, §6259) 2.044.039,98,- 3,74% 

 Razem dotacje 2.044.039,98,- 3,74% 

5. 
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jst (§2310) 

31.750,- 0,06% 

 Razem dotacje celowe z gminy 31.750,- 0,06% 

6. 

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych   zakupów 
inwestycyjnych 

780.000,- 1,43% 

 Razem dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej 780.000,- 1,43% 

7. 

- środki otrzymane od pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych (§2460) 

 
 

75.000,- 
 

 
0,14% 

 Razem dochody od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych 75.000,- 0,14% 

8. - podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) 16.045.011,- 29,36% 
 - podatek dochodowy os osób prawnych (§0020) 691.305,02,- 1,26% 

 Razem udziały w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa 16.736.316,02,- 30,63 

9. - środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących pozyskane z innych źródeł (§2701) 

258.381,98,- 0,47% 

 Razem środki pozyskane z innych źródeł 258.381,98,- 0,47% 

10. 

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z 
przeznaczeniem na finansowanie kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 
(§2690) 

225.316,- 0,41% 

 Razem środki z Funduszu Pracy 225.316,- 0,41% 
11. - wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420) 1.630.447,02,- 2,98% 
 - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§0650) 170.800,- 0,31% 

 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 
służebności (§0470)  6.882,- 0,01% 

 
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw (§0490) 

465.000,- 0,85% 

 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) 250.000,- 0,46% 
 - wpływy z różnych opłat (§0690) 211.100,- 0,38% 

 - dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

 
442.665,- 

0,81% 



samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 
innych umów o podobnym charakterze (§0750) 

 

 
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości (§0770) 

 
4.800.000,- 

 
8,78% 

 - wpływy z usług (§0830) 897.416,- 1,64% 
 -     wpływy z różnych dochodów (§0970) 816.324,- 1,49% 
 - pozostałe odsetki (§0920) 15.000,- 0,03% 

 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  

- (§2360) 

 
418.138,- 

 
0,77% 

 

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej (§0960) 

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 
od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych (§0580) 

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz 
opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 
(§ 0620) 

7.930,- 
 

2.000,- 
 

6.000,- 

             0,01% 
 

0,00% 
 

0,01% 

12. Razem pozostałe dochody własne powiatu 10.129.702,02,- 18,54% 

 Ogółem dochody (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 54.646.736,- 100,00% 

 
Dochody ogółem w projekcie budżetu na 2019 rok w porównaniu do uchwalonego 

uchwałą Nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 roku budżetu na 
2018 rok - są niższe o 3,56 %. 
 
1. Subwencje 

Subwencje w projekcie dochodów na 2019 rok stanowią 31,47% dochodów ogółem -  
w tym: 

- część oświatowa subwencji ogólnej   - 25,69%, 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej  - 03,08%, 
- część równoważąca subwencji ogólnej  - 02,10%.   

 
W porównaniu do planowanych kwot subwencji w budżecie powiatu na  

14 listopada 2018 roku notuje się wzrost ogółem o  14,72 % - w tym: 
- część oświatowa subwencji ogólnej   - wzrost o 14,98 % 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej   - wzrost o 2,00% 
- część równoważąca subwencji ogólnej  - wzrost o 4,84% 

 
Natomiast w porównaniu do planowanych kwot w projekcie budżetu na 2018 rok 

notuje się wzrost ogółem o 16,69 %. 
- część oświatowa subwencji ogólnej   - wzrost o 16,29 %, 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej  - wzrost o 2,00 %, 
- część równoważąca subwencji ogólnej  - wzrost o 5,08 %. 
 



 
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 
 

Dotacje celowe z budżetu państwa w projekcie dochodów na 2019 rok stanowią 
12,83% dochodów ogółem - w tym: 

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat  - 12,56%, 

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie  
porozumień z organami administracji rządowej - 0,01%, 

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 
powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do 
zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 0,27%. 

 
W porównaniu do planowanych kwot dotacji celowych w budżecie powiatu na  

14 listopada 2018 r. notuje się zmniejszenie o 22,99%  dotacji celowych na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat, zmniejszenie o 61.96 % dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat 
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zmniejszenie o 26,27 % 
dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, 
związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty 
stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci. 

 
W projekcie budżetu na 2019 rok nie zaplanowano dotacji celowych z budżetu 

państwa: 
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu, 
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, 

które w budżecie powiatu na 15 listopada 2018 r. stanowią 14,88 % dotacji celowych 
otrzymanych z budżetu państwa ogółem i 2,08 % dochodów powiatu.  
 
3. Dotacje celowe z powiatów 
 

Dotacje celowe z powiatów stanowią 0,27% budżetu ogółem, są wynikiem zawartych 
porozumień dotyczących przekazania środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci 
umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej 
funkcję  pogotowia rodzinnego na terenie powiatu a: 

- Poznaniem – miastem na prawach powiatu – 61.016,- 
- Powiatem Chodzieskim – 12.924,- 
- Powiatem Śremskim – 8.328,- 
- Powiatem Radziejowskim – 14.135,- 
- Powiatem Kościańskim – 8.628,-  
- Powiatem Poznańskim – 42.504,-. 

 
Środki na realizację ww. zadań zostały zaplanowane w budżecie powiatu na 2019 r.  

w formie dotacji celowej - § 2320 w oparciu o pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
znak DSR-III-074-1-47-LS/118/12 z dnia 10 września 2012 r. oraz pismo DSR-I-078-9-1-MT/14 
z dnia 28 kwietnia 2014 r. 
 



4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
 

Dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, lub płatności  
w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego w kwocie 2.044.039,98,- stanowi 3,74% planu dochodów, z przeznaczeniem 
na realizację projektów: 
- pn. „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej 
na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego” w kwocie 1.999.999,98,- (rozdział 
85395). Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 - 2020, priorytet 9 – Infrastruktura kapitału ludzkiego, działanie 
9.1. – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałanie 9.1.2 – Infrastruktura 
Społeczna. 
- pn. „Usługi społeczne – w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim” 
w kwocie 44.040,- (rozdział 85395). Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, priorytet 7 – Włączenie 
społeczne, działanie 7.2. – Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 7.2.2 – Usługi 
społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. 
 
5. Dotacje celowe z gmin 
 

Dotacje celowe z gmin w kwocie 31.750,- stanowią 0,06% budżetu ogółem. Środki 
zaplanowano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji 
Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie komisji 
funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. W projekcie planu dochodów na 2018 r. ujęto środki 
pochodzące z planowanej dotacji celowej z:  

- Gminy Środa Wielkopolska: 22.500,-, 
- Gmina Krzykosy: 5.550,-, 
- Gmina Dominowo: 1.850,-, 
- Gmina Zaniemyśl: 1.850,-. 
 

6. Dochody od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
 

Dochody od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
stanowią 0,14% dochodów ogółem. Do budżetu wprowadzone zostały na podstawie umowy 
zawartej  z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Przedmiotem 
umowy jest określenie trybu przekazywania, na rachunek budżetu Powiatu, środków 
finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów  
z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz warunków współpracy w zakresie kontroli 
wydatkowania środków finansowych – na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia  
8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.  
 
7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
 

Dochody z powyższego tytułu na 2019 rok stanowią 30,63% dochodów ogółem –  
w tym: 



- PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych – 16.045.011,- tj. 29,36% dochodów 
ogółem, 

- CIT- podatek dochodowy od osób prawnych - 691.305,02,- tj. 1,26% dochodów 
ogółem. 

 
W porównaniu do planu dochodów na 14 listopada 2018 r. notuje się wzrost o 

12,70% w poziomie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz spadek o 7,82% w 
podatku dochodowym od osób prawnych (przewidywane wykonanie w roku 2018 – 
750.000,-). 
 
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 

 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł na 

rok 2019 zaplanowano w kwocie 258.381,98,- stanowią one 0,49% planu dochodów,  
z przeznaczeniem na realizację projektów: 
- pn. „Migration and refugee crisis the students point of view” w kwocie 34.470,72,- (rozdział 
80120). Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 
Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ i przekazywane są w ramach umowy finansowej nr 
2017-1-SK01-KA219-035407_3, zawartej na lata 2017-2019. 
- pn. „Międzynarodowe doświadczenia = zwiększone szanse dla rozwoju osobistego” w 
kwocie 223.911,26,- (rozdział 80115). Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ i przekazywane są w 
ramach umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA102-048211, zawartej na lata 2018-2019. 

 
9. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 
powiatowego urzędu pracy 

 
Dochody z powyższego tytułu na 2019 rok stanowią 0,41% dochodów ogółem. 

Przedmiotowe środki pochodzą ze środków Funduszu Pracy i przeznaczone są na 
finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy pełniących funkcję doradców klienta. Kwota 225.316,-  została oszacowana  
w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. 
 
10. Pozostałe dochody własne powiatu 
 

Dochody własne powiatu prognozuje się uzyskać w wysokości 10.129.702,02,- - 
stanowią 18,54% dochodów ogółem. 

Dochody własne planuje się uzyskać z następujących źródeł: 
a) opłaty komunikacyjnej  - 1.630.447,02,- (tj. 2,98%  - dochodów ogółem) oraz opłat za 

wydanie prawa jazdy – 170.800,- (tj. 0,31% dochodów ogółem), zaplanowane na 
poziomie planowanej realizacji w roku 2018, 

b) opłaty z tytułu trwałego zarządu – 6.882,- tj. 0,01% dochodów ogółem, realizacja  
w Starostwie Powiatowym, 

c) wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w kwocie 465.000,- co stanowi 0,85% 



dochodów ogółem. Dochody stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz  
wpływy z tytułu opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na 
podstawie art. 130a ust. 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym, realizacja  
w Starostwie Powiatowym, 

d) wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 250.000,-, co stanowi 0,46% 
dochodów ogółem. Dochody stanowią wpływy rat zapłaty opłaty podwyższonej za 
kopaliny bez wymaganej koncesji (odsetki do przedmiotowej należności naliczono na 
kwotę 15.000,- w § 0920 rozdz. 75618) oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej  
w zakresie węglowodorów. 

e) z różnych opłat  - 211.100,- tj. 0,38% dochodów ogółem, 
 Wpływy dotyczą: 
 opłat za wydawanie kart wędkarskich w kwocie 1.100,-, realizacja w Starostwie 

Powiatowym, zaplanowane na poziomie planowanej realizacji w roku 2018, 
 opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000,-. Przedmiotowe środki  

przekazywane są powiatowi przez Zarząd Województwa i stanowią 10% wpływów  
z tytułu opłat z korzystanie ze środowiska przez podmioty z terenu powiatu 
średzkiego, realizacja zadania w Starostwie Powiatowym, 

 opłat dot. oświadczeń o powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 
150.000,-, realizacja w Starostwie Powiatowym. 

f) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu wynoszą 442.665,- 
czyli 0,81%  dochodów ogółem, realizowane są w: Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego – rozdział 80115, Zespole Szkół Rolniczych – rozdział 80115, Liceum 
Ogólnokształcącym -  rozdział 80120 oraz Starostwie Powiatowym – rozdział 70005. 

Dochody z najmu i dzierżawy pobierane przez jednostki organizacyjne Powiatu 
zostały skalkulowane w oparciu o prognozy wpływów oraz wykonanie dochodów  
w latach ubiegłych. 
  W przypadku dochodów pobieranych przez Starostwo Powiatowe plan 
określony został w oparciu o obowiązujące umowy dzierżawy gruntów rolnych. Plan 
dochodów obejmuje m.in. wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych znajdujących się  
w nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., przy ul. Żwirki i Wigury 1 oraz przy ul. 
Libelta, dzierżawy gruntów rolnych położonych w Środzie Wlkp. i Żabikowie oraz 
powierzchni w zespole budynków i lokali znajdujących się na działce położonej w 
Środzie Wlkp. przy ul. Żwirki i Wigury. 

g) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości planowane są 
w wysokości 4.800.000,- czyli 8,78% dochodów ogółem, realizacja w Starostwie 
Powiatowym. Dochody powyższe stanowią V ratę z tytułu sprzedaży nieruchomości 
oznaczonej jako działki nr 182, 322, 324, położonych w Łęknie, gmina Zaniemyśl i IV 
ratę z tytułu sprzedaży działek nr 155/25, 155/27, 155/30, 155/31 w Kijewie wraz  
z udziałem w działce nr 155/28 (droga) oraz sprzedaż działek położonych w Środzie 
Wlkp. przy DK 11 w pobliżu stacji Orlen w Środzie Wlkp., działki nr 3919 wraz z 
udziałem w dz. 3926 oraz działki nr 3931 w Środzie Wielkopolskiej. 

h) wpływy z usług na 2018 rok planowane są w kwocie 897.416,- co  stanowi 1,64% 
budżetu ogółem, a realizacja nastąpi w: 
- Starostwie Powiatowym w kwocie 600.000,- z tytułu usług: 

 za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego, czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu 
informacji o terenie, udzielanie informacji oraz wykonywanie wyrysów  



i wypisów z operatu ewidencyjnego (pobierane na podstawie art. 40a ust.1  
i art 40b pkt 2-5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  
i kartograficzne - Dz. U. 2015, poz. 520 tj.), 

 za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu (pobierane na podstawie art. 40b pkt 6 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. 2015, poz. 520 tj.).  

Z chwilą likwidacji gospodarstwa pomocniczego - Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i włączenia zadań realizowanych przez 
Ośrodek do Starostwa Powiatowego dochody z usług za czynności związane  
z prowadzeniem zasobu systematycznie rosną, a wykonanie na dzień 31.10.2018 r. 
pozwala na oszacowanie dochodów w roku 2019 na poziomie zbliżonym do 
planowanego w roku 2018. Po stronie wydatków dochody te przeznaczone są na 
finansowanie zadań, o których mowa w art. 41 b ust. 3  ustawy, sklasyfikowane w dz. 
750, 75020 jako wydatki Starostwa Powiatowego.  
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 218.133,-. Przedmiotowe 

dochody związane są z: 
 płatnościami uiszczanymi przez osoby którym przyznano pobyt w lokalach 

mieszkalnych (chronione, interwencyjne) – 24.000,- (rozdział 85220), 
 współfinansowaniem pobytu dzieci w rodzinach zastępczych przez gminy, zgodnie 

z art. 191 ust. 10 oraz ust. 9 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. W projekcie budżetu powiatu na 2019 rok  
w rozdziale 85508 zabezpieczono dochody pochodzące z gmin: Środa Wlkp.  
w kwocie 46.484,-, Krzykosy w kwocie 8.111,-, Zaniemyśl w kwocie 22.086,-, 
Dominowo w kwocie 13.890,-, Nowe Miasto nad Wartą w kwocie 4.164,- oraz 
Miasta Poznań w kwocie 12.084,-, Miasta Gdańsk w kwocie 12.084,- oraz powiatu 
międzyrzeckiego w kwocie 12.084,-, w rozdziale 85510 zabezpieczono dochody 
pochodzące z gmin: Środa Wlkp. w kwocie 59.990,- oraz Zaniemyśl w kwocie 
3.156,- z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z 
terenów tych gmin i powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym 
w rodzinach pełniących funkcję pogotowia rodzinnego na terenie powiatu 
średzkiego. 

- Publicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w kwocie 79.283,- (rozdział 
85510). Przedmiotowe dochody związane są z współfinansowaniem pobytu dzieci  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej przez gminy, zgodnie z art. 191 ust. 10 oraz 
ust. 9 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. W projekcie budżetu powiatu na 2019 rok zabezpieczono 
dochody pochodzące z gmin: Zaniemyśl w kwocie 22.199,-, Środa Wlkp. w kwocie 
28.542,- oraz Nowe Miasto nad Wartą w kwocie 28.542,- z przeznaczeniem na 
współfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z terenów tych gmin,  
a umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Wpływy z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz 
w placówce opiekuńczo – wychowawczej (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) zostały sklasyfikowane w § 0830 – 
wpływy z usług. W tym samym paragrafie sklasyfikowano dochody pochodzące z powiatu  
w przypadku, gdy dziecko umieszczone jest w placówce lub rodzinie zastępczej w trybie 
interwencyjnym, na podstawie wyroku sądu (wówczas między powiatami nie podpisuje się 
porozumienia). 



i) wpływy z różnych dochodów – 816.324,- tj. 1,49% - dochodów ogółem, w tym w: 
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie: 

 w rozdziale 85324 – 2,5% środków na obsługę zadań realizowanych z PFRON – 
22.000,- 

- Powiatowym Urzędzie Pracy: 
 w rozdziale 85324 - 2,5% środków na obsługę zadań realizowanych z PFRON – 

324,- 
 w rozdziale 85333 - refundacja dodatków dla pośredników pracy  

i doradców zawodowych ze środków Funduszu Pracy w kwocie 44.000,- 
- Zespole Szkół Rolniczych 

 w rozdziale 80115 – refundacja kosztów funkcjonowania oddziałów 
gimnazjalnych przeniesionych do Szkoły Podstawowej nr 3 w kwocie 750.000,- 

j) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wstępnie 
przyjęto w kwocie 418.138,- tj. 0,77% dochodów ogółem, w tym:  

 dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 25% 
planowanych dochodów 1.669.000,-, co stanowi 417.250,- realizacja w 
Starostwie Powiatowym, 

  5% z innych dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku  
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 
- rozdział 85203 – 13.000,- co stanowi  650,- 
- rozdział 85321 – 4.751,- co stanowi 238,-. 

Dochody te dotyczą odpłatności za specjalistyczne usługi świadczone na rzecz osób  
z zaburzeniami psychicznymi skierowanych na dzienny pobyt w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Środzie Wlkp. (rozdział 85203) oraz odpłatności za wydaną  
w Zespole Orzekania o Niepełnosprawności kartę pojazdu dla osób 
niepełnosprawnych (rozdział 85321), realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie. 

k) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zaplanowano w kwocie 
7.930,-. Przedmiotowe środki stanowią: 

 darowizny dla Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę 
stypendium dla najlepszego ucznia. Przedmiotowe środki zaplanowano  
w budżecie powiatu na 2019 r. na podstawie umowy zawartej  
z firmą DECORA S.A. z dnia 6 listopada 2009 r. – 2.000,- 

 zadeklarowane wpłaty z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, potrącane z miesięcznych diet radnych – 5.930,-.  

l) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 2.000,- zgodnie z ustawą z dnia  
6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

m) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 
częstotliwości zaplanowano w kwocie 6.000,-. Środki te stanowią wpłaty dot. 
wniosku o zezwolenie na pracę sezonową. 

 
 Dochody własne określone lit. a, c, e, h, k, l, m zostały skalkulowane w oparciu  
o prognozy wpływów z poszczególnych tytułów oraz wykonanie dochodów w latach 
ubiegłych. 
 W przypadku pozostałych dochodów plan określony został w oparciu o umowy, 
akty notarialne, przepisy prawa i inne dokumenty stanowiące podstawę ich pobierania. 



 Dochody ogółem zawarte są w załączniku nr 1, natomiast zadania finansowane  
z dotacji celowych wyodrębnia się dodatkowo w załącznikach do uchwały. 
 
II. WYDATKI 

 
W projekcie budżetu na 2019 rok wydatki zaplanowano w kwocie 60.607.599,88,-, co 

stanowi 69,67% wydatków planowanych w budżecie na dzień 14 listopada 2018 roku.  
Bazę wyjściową do planu na rok 2019 stanowi uchwała budżetowa na rok 2018 

z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym.  
Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych uwzględniono według stanu 

przewidywanego na dzień 31 grudnia 2018 r. w przeliczeniu na pełne etaty oraz planowane 
zmiany związane z realizacją zadań powiatu. W roku 2019 nie przewiduje się zwiększenia 
zatrudnienia. 

 
Planowane wydatki z podziałem na wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń oraz wydatki majątkowe 
 

Lp. Wyszczególnienie projekt budżetu 
na 2019 rok 

budżet na dzień 
14.11.2018 r. 

% 
(3:4) 

1 2 3 4 5 
1. - wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń 25.029.624,00,- 23.896.160,00,- 104,74 

 - pozostałe wydatki bieżące, w tym 
wydatki na obsługę długu oraz 
poręczenie 

19.968.936,83,- 30.032.894,49 ,- 66,49 

 Razem wydatki bieżące 44.998.560,83,- 53.929.054,49,- 83,44 
2. - wydatki na realizację inwestycji 

(§605) 9.656.698,- 20.218.860 ,- 47,76 

 - wydatki na zakupy inwestycyjne 
(§606) 396.100,- 10.081.070,- 3,92 

 - wpłaty na państwowy fundusz 
celowy na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych (§617) 

50.000,00,- 102.500,00,- 48,78 

 - dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną między jst na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych (§630) 

0,00,- 1.635.500,00,- 0,00 

 - wniesienie wkładów do spółek 
prawa handlowego oraz 
uzupełnienie funduszy 
statutowych banków 
państwowych i innych instytucji 
finansowych (§603) 

5.210.100,00,- 990.100,- 526,22 

 - dotacje celowe przekazane do 296.141,05,- 29.080,97 1018,33 



samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego (§6639) 

 - Razem wydatki majątkowe 15.609.039,05,- 33.057.110,97,- 47,22 
 - Ogółem wydatki 60.607.599,88,- 86.986.165,46,- 69,67 

 
Planowane na 2019 rok pozostałe wydatki bieżące stanowią 44,38% w stosunku do 

ogółu wydatków bieżących, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 
55,62% w stosunku do ogółu wydatków bieżących. W 2018 roku - odpowiednio 55,69%  
i 44,31%. 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększyły się ogółem o 4,74%  
w stosunku do roku 2018. Wpływ na powyższe mają przede wszystkim podwyżki kwot 
wynagrodzeń. 
W przedłożonym projekcie wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują paragrafy 401, 402, 404, 
405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 418 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w 
sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 
 

W ogólnej kwocie wydatków budżetu na 2019 rok, wydatki majątkowe stanowią 
25,75%, w 2018 roku stanowią 38,00% ogółu wydatków. 
 
Do naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2019 rok przyjęto stawki: 
- 3.161,77 dla pracowników niepedagogicznych, 
- 2.618,10 zł dla nauczycieli. 
Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez 
Prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2018 
roku i w II półroczu 2018 roku. 
 
III. Wydatki bieżące 

 
1. Zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 
 

Zadania bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane są  
z subwencji oświatowej oraz środków własnych. 

Zadania oświatowe realizowane będą w następujących jednostkach organizacyjnych 
powiatu średzkiego: 
1) Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp., 
2) Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., 
3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp., 
4) Poradni  Psychologiczno - Pedagogicznej w Środzie Wlkp. 
 

Dla jednostek niepublicznych w wydatkach rozdziału 80102, 80120, 80130 i 80151 
uwzględniono dotacje w oparciu o uchwałę Nr LVII/452/2018 Rady Powiatu Średzkiego  
z dnia 28 lutego 2018 roku  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i 



niepublicznych podmiotów oświatowych  oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 
pobierania i wykorzystywania. 

 
W wydatkach rozdziałów 80146 oraz 85446 zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli oraz system doradztwa metodycznego, zgodnie z art. 70a ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 roku  191 tj.). 
 

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano wydatki w następujących wysokościach: 
- 80146 – 69.808,- 
- 85446 – 6.042,- 

 
Wydatki powyższe dotyczą nauczycieli zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym,  

Zespole Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej.  
 
2. Zadania finansowane z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej 
 

Z  dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej finansowane 
są zadania powiatowych służb, inspekcji i straży, poboru wojskowego, zadania 
administracyjne realizowane przez: 
1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.   - 3.688.000,-  
2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     - 0.464.000,-  
3) Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.    -    827.743,-  
4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.   - 1.382.890,-  
5) Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.      - 0.499.843,-  
Razem wydatki z dotacji  (§ 2110)       - 6.862.476,-  
 
3. Zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim  
 

Z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
finansowane są zadania związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej (badania 
specjalistyczne) - zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w kwocie 4.000,- (§ 2120). 
 
4. Zadania realizowane z dotacji celowych, otrzymanych z powiatu na podstawie 

porozumień  
 

Planowane wydatki bieżące z dotacji celowych z powiatu stanowią kwotę 147.535,-  
i przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych 
powiatów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Średzkiego 
(rozdział 85508). 
 
5. Wydatki na programy współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 

pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst. 
 
Planowane wydatki dotyczą realizacji projektów: 

 
1) „Migration and refugee crisis the students point of view” – projekt ERASMUS+  

w wysokości 34.470,72,- (rozdział 80120) realizowany przez Liceum Ogólnokształcące  



w Środzie Wlkp. Środki na realizację projektu pochodzą z Fundacji Rozwoju Sytemu 
Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS + na podstawie umowy finansowej nr 
2017-1-SK01-KA219-035407_3 zawartej na lata 2017 -2019. Łączne nakłady finansowe 
oraz limity wydatków w poszczególnych latach zostały określone w wykazie przedsięwzięć 
do WPF. 

 
2) „Międzynarodowe doświadczenia = zwiększone szanse dla rozwoju osobistego” – projekt 

ERASMUS+ w wysokości 223.911,26,- (rozdział 80115) realizowany przez Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. Środki na realizację projektu 
pochodzą z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS 
+ na podstawie umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA102-048211 zawartej na lata 2018 -
2019. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zostały 
określone w wykazie przedsięwzięć do WPF.   
 

3) "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” (rozdział 85195) w wysokości 
296.141,05,-. Środki zaplanowano w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla 
Województwa Wielkopolskiego (lidera projektu) jako wkład własny powiatu. Projekt 
realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020, oś priorytetowa 2 – Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1 – Rozwój 
elektronicznych usług publicznych. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków  
w poszczególnych latach zostały określone w wykazie przedsięwzięć do WPF. 

 
4) „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na 

cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego” w wysokości 2.352.941,16,- (rozdział 
85395). Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.2. „Infrastruktura społeczna”. Okres 
realizacji projektu planuje się na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe oraz limity 
wydatków w poszczególnych latach zostały określone w wykazie przedsięwzięć do WPF. 

 
5) „Usługi społeczne – w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie średzkim” w 

wysokości 44.040,- (rozdział 85395). Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 7.2.2. „Usługi 
społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”. Okres realizacji projektu planuje się na 
lata 2018-2021. Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach 
zostały określone w wykazie przedsięwzięć do WPF. 
 

6. Zadania realizowane z dotacji celowych otrzymanych z gminy na podstawie 
porozumień  

 
Planowane wydatki bieżące (rozdział 71004) finansowane ze środków pochodzących  

z dotacji celowych otrzymanych gminy zaplanowano w kwocie 31.750,- z przeznaczeniem na 
wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  
w związku z porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach 
określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.    



 
7. Zadania finansowane z dochodów od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 
 

Planowane wydatki w kwocie 75.000,- przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów 
właścicielom zalesionego gruntu z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia 
uprawy leśnej. Zadanie finansowane jest ze środków przekazywanych przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.  
 
8. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy  
 

Planowane wydatki ze środków Funduszu Pracy w kwocie 225.316,- przeznaczone są 
na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcję doradców klienta, zgodnie  
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
( Dz. U. z 2017 r. poz. 1065.).  
 
9. Dotacje udzielane z budżetu powiatu na realizację zadań bieżących 
 

W projekcie wydatków budżetu powiatu średzkiego planowana jest: 
1) dotacja celowa w rozdziale 60001 na pomoc finansową dla Województwa 

Wielkopolskiego w kwocie 143.585,- z przeznaczeniem na realizację zad. dot. Kolei 
Metropolitalnej, 

2) dotacja celowa w rozdziale 60004 na pomoc finansową w kwocie 332.500,- w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego dla gminy Środa Wielkopolska, Krzykosy, Zaniemyśl, 
Kórnik, Kleszczewo oraz Kostrzyn, 

3) dotacja celowa w rozdziale 60014 w kwocie 560.000,- dla gminy Środa Wlkp.  
z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi 
położonymi w gminach Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa 
Wielkopolska i Zaniemyśl , 

4) dotacja celowa w rozdziale 75020 w kwocie 276.000,- dla gminy Środa Wlkp.  
z przeznaczeniem na administrowanie nieruchomością położoną przy ul. Daszyńskiego 5  
w Środzie Wlkp., będącego siedzibą Starostwa Powiatowego, 

5) wpłata powiatu dla Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie 
Wielkopolskiej w rozdziale 75085 w kwocie 622.476,- , który zapewnia wspólną obsługę 
administracyjno-finansową szkół, dla których Powiat Średzki jest organem prowadzącym, 

6) dotacja celowa w rozdziale 75412 na pomoc finansową w kwocie 47.500,- dla gminy 
Środa Wlkp., Krzykosy oraz Zaniemyśl z przeznaczeniem na ekwiwalenty oraz kursy KPP 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych, 

7) dotacja celowa w rozdziale 85311 w kwocie 9.291,- dla powiatu wrzesińskiego i 
poznańskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii 
zajęciowej w odniesieniu do mieszkańców powiatu średzkiego, którzy są uczestnikami 
zajęć na terenie powiatu wrzesińskiego i poznańskiego, zgodnie z ustawą o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

8)  dotacja celowa  w rozdziale 85406 w kwocie 25.000,- dla Miasta Poznań  
z przeznaczeniem na pełne specjalistyczne badania psychologiczno-pedagogiczne  
w poradni specjalistycznej dzieci z Powiatu Średzkiego. Wydatek ten dokonywany będzie 



na podstawie porozumienia zawartego w oparciu o § 14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni 
specjalistycznych (Dz. U. 2013, poz. 199). 

9) dotacja celowa na podstawie zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci  
w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innego powiatu oraz ponoszenia 
kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Średzkiego umieszczonych w rodzinach 
zastępczych w powiatach poznańskim, jarocińskim, krakowskim, wrzesińskim oraz Mieście 
Stołecznym Warszawa. Razem 83.276,- w rozdziale 85508, 

10) dotacja celowa na podstawie planowanych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w 
placówce (dom dziecka) zamieszkujących na terenie innego powiatu oraz ponoszenia 
kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Średzkiego umieszczonych w placówce (dom 
dziecka) w powiecie poznańskim. Razem 147.770,- w rozdziale 85510, 

11) dotacja celowa w rozdziale 92116 w kwocie 65.000,- dla gminy Środa Wlkp.  
z przeznaczeniem na finansowanie działalności Biblioteki Publicznej im. R.W. 
Berwińskiego w Środzie Wlkp., 

12) dotacje na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego w zakresie: 
- turystyki i krajoznawstwa 150.000,- (rozdz. 63003), 
- realizacji zadania z zakresu "Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa." 66.000,- (rozdz. 75515), 
- realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w kwocie 17.000,- 

(rozdz. 85195), 
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych 5.000,- (rozdz. 85311), 
- działań m.in. na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży, promocji i organizacji wolontariatu w kwocie 12.000,- (rozdz. 85395), 
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania 

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w kwocie 20.000,- (rozdz. 
92195), 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 584.700,- (rozdz. 92605). 
Dotacje, o których mowa powyżej zabezpieczone zostały na realizację programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. 

13) dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - w rozdziale 80102 w kwocie 
607.566,-, w rozdziale 80120 w kwocie 368.976,-, w rozdziale 80130 w kwocie 222.086,-, 
w rozdziale 80151 w kwocie 134.550,-, w rozdziale 85404  w kwocie 81.117-, w rozdziale 
85417 w kwocie 96.570,- oraz w rozdziale 85419 w kwocie 540.000,-, 

14) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zabezpieczenie środków  
w rozdziale 85311 na dofinansowanie przez Powiat kosztów terapii zajęciowej  
w odniesieniu do mieszkańców powiatu średzkiego będących uczestnikami Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, prowadzonych na terenie powiatu średzkiego - w kwocie 88.515,- 
zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046.). 

 
 
 
 



10. Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń  
 

W planie wydatków na 2019 rok w rozdziale 75704 ujęto kwotę 416.000,- jako 
zabezpieczenie udzielonego poręczenia emisji obligacji dla Szpitala Średzkiego w roku 2019. 
 
 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2018 r. wartość nominalna 
niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu 
sprawozdawczego wynosi 12.506.000,-. 14 listopada 2018 r. spółka powiatowa dokonała spłaty 
zobowiązań, które poręczał Powiat Średzki w kwocie 12.050.000,-, tym samym na dzień 14 listopada 
2018 r. Powiat Średzki poręcza kwotę 456.000,- (40.000,- w 2018 roku i 416.000,- w 2019 roku). 
 
11. Finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, finansowany będzie w roku 2019 ze 

środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 464.000,- 
 
IV. Wydatki majątkowe 
 

Zadania inwestycyjne (§ 605) planuje się zrealizować w kwocie 9.656.698,- w tym: 
 
1. Przebudowa DW 432 na odcinku od ulicy Szlafroka do ulicy Lotniczej w 

Środzie Wlkp. w zakresie budowy ścieżki rowerowej 
     300 000,- 

2. Modernizacja drogi powiatowej nr 3731P Pławce - Chłapowo      90 000,- 

3. Modernizacja drogi powiatowej nr 3668P Brzezie - Grójec - poprawa 
bezpieczeństwa ruchu 

    290 000,- 

4. Modernizacja skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic Kościuszki i 20 
Października w Środzie Wlkp. 

    100 000,- 

5. Modernizacja drogi powiatowej nr 3662P na odcinku Chłapowo - Bagrowo     390 000,- 

6. Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do 
ul. Topolowej 

    390 000,- 

7. Budowa drogi łączącej ul. Kosynierów z ul. Topolską w Środzie Wlkp.     55 800,- 

8. Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P na odcinku Sulęcinek - Murzynowo 
Leśne 

     475 000,- 

9. Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo - Sulęcin     1 275 000,- 
10. Przebudowa skrzyżowania DK11 z DW432      154 000,- 

11. Poprawa dostępności i atrakcyjności terenów inwestycyjnych stanowiących 
własność Powiatu Średzkiego 

    97 000,- 

12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2411P Kostrzyn - 
Środa Wlkp. na odcinku Zielniki - Środa Wlkp. 

    790 000,- 

13. Przebudowa i rozbudowa ul. Daszyńskiego w Środzie Wlkp.      120 000,- 



14. Rozbudowa budynku Powiatu przy ul. Niedziałkowskiego 25 w Środzie Wlkp.      270 000,- 

15. Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna  3 w Środzie 
Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego 

         2 280 842,- 

16. Zielone płuca Środy - utworzenie parku w rejonie ulicy Kosynierów w Środzie 
Wlkp. 

50 000,- 

17. Poprawa dostępności i atrakcyjności terenów inwestycyjnych stanowiących 
własność Powiatu Średzkiego - media 

1 900 000,- 

18. Budowa boiska treningowego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie 
Wielkopolskiej 

629 056,- 

Zakupy inwestycyjne (§ 606) na 2019 rok  planuje się  w kwocie 396.100,-: 
1. Zakup prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 1760 położonej w 

Środzie Wlkp. przy ul. Małej Klasztornej 3 wraz z prawem własności posadowionej 
na niej budynków oraz prawem własności zabudowanej działki nr 1759/3 

   372 000,- 

2. Zakup licencji na korzystanie z publikacji elektronicznej LEX dla jednostek 
samorządu terytorialnego ON-LINE 

     13 500,- 

3. Usługi społeczne w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie 
średzkim 

      10 600,- 

 
Ponadto w planie wydatków majątkowych zaplanowano: 

1. w rozdziale 60014 kwotę 690.100,- na objęcie udziałów w spółce Powiatowe Centrum 
Inwestycji sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej, 

2. w rozdziale 75411 kwotę 50.000,- z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz 
celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Środzie Wlkp., 

3. w rozdziale 85195 kwotę 2.620.000,- z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki Szpital Średzki Sp. z o. o., 

4. w rozdziale 85195 kwotę 1.900.000,- z przeznaczeniem na zapewnienie niezbędnej 
infrastruktury medycznej Szpitalowi im. Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej – 
rekompensata PCI Sp. z o.o. 

5. w rozdziale 85195 kwotę 296.141,05,- z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla 
Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu 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”. Przedmiotowe środki stanowią 
wkład własny projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 2 – Społeczeństwo 
informacyjne, działanie 2.1 – Rozwój elektronicznych usług publicznych. Liderem jest 
Województwo Wielkopolskie.  

 
Wydatki majątkowe Powiatu Średzkiego z podziałem na zadania oraz źródła 

finansowania zawiera załącznik Nr 4. 
 
Zadania zawarte w załączniku nr 4 będą realizowane w zakresie: 



1. Przebudowa DW 432 na odcinku od ulicy 
Szlafroka do ulicy Lotniczej w Środzie Wlkp. 
w zakresie budowy ścieżki rowerowej 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. 
Lotniczej do Szlafroka ok. 185 m. w 
miejscowości Środa Wielkopolska. 

2. Objęcie udziałów w spółce Powiatowe 
Centrum Inwestycji Sp. z o.o.  

W ramach zadania planuje się objęcie 
udziałów w Spółce Powiatowe Centrum 
Inwestycji.  

3. Modernizacja drogi powiatowej nr 3731P 
Pławce - Chłapowo 

W ramach zadania planowane jest 
utwardzenie pobocza drogi celem 
umożliwienia ruchu pieszo-rowerowego na 
odcinku ok. 500 m od Pławiec do Zdziechwic. 

4. Modernizacja drogi powiatowej nr 3668P 
Brzezie - Grójec  

w ramach zadania planowane jest 
utwardzenie emulsją i grysem pobocza drogi 
celem umożliwienia ruchu pieszo-
rowerowego na odcinku ok. 1700 m - Czarne 
Piątkowo 

5. Modernizacja skrzyżowania o ruchu 
okrężnym ulic Kościuszki i 20 Października w 
Środzie Wlkp. 

W ramach zadania planowane jest 
frezowanie nawierzchni oraz położenie 
nakładki asfaltowej na rondzie. 

6. Modernizacja drogi powiatowej nr 3662P 
na odcinku Chłapowo - Bagrowo  

Planowane jest położenie nakładki asfaltowej 
na danym odcinku drogi. Docelowo na 
odcinku 4.100 m. 

7. Modernizacja drogi powiatowej nr 3664P w 
Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. 
Topolowej  

Planowane jest położenie nakładki asfaltowej 
na danym odcinku drogi. Docelowo na 
odcinku 1.400 m. 

8. Budowa drogi łączącej ul. Kosynierów z ul. 
Topolską w Środzie Wlkp. 

Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu 
budowlanego dla planowanej inwestycji 

9. Modernizacja drogi powiatowej nr 3676P 
na odcinku Sulęcinek - Murzynowo Leśne  

W ramach zadania planowane wykonanie 
nakładki asfaltowej na odcinku 700 m. 

10. Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P 
na odcinku Borowo - Sulęcin  

W ramach zadania planowane położenie 
nakładki asfaltowej na dł. 3,7 km. 

11. Przebudowa skrzyżowania DK11 z DW432 Zadanie dotyczy budowy ronda w pobliżu 
Orlenu. Środki zaplanowano na uzgodnienia i 
wykonanie dokumentacji projektowej 

12. Poprawa dostępności i atrakcyjności 
terenów inwestycyjnych stanowiących 
własność Powiatu Średzkiego 

W ramach zadania w 2019 r. planowane 
wykonanie drogi dojazdowej do ul. 
Fabrycznej w Środzie Wlkp. - roboty 
budowlane. 

13. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze 
powiatowej nr 2411P Kostrzyn - Środa 
Wlkp. na odcinku Zielniki - Środa Wlkp.  

W ramach zadania planowane jest 
dokończenie budowy ciągu pieszo-
rowerowego i budowa zatoki autobusowej. 

14. Przebudowa i rozbudowa ul. Daszyńskiego 
w Środzie Wlkp. 

W ramach zadania planowana jest 
modernizacja drogi - do wykonania  
modernizacja zatoki autobusowej i miejsc 
parkingowych na odcinku od ronda do ronda. 

15. Rozbudowa budynku Powiatu przy ul. 
Niedziałkowskiego 25 w Środzie Wlkp.  

Rozbudowa budynku w wyniku której 
powstanie budynek biurowo-motelowy 3-
kondygnacyjny z windą. Na 2018 r. 
planowane roboty budowlane na podstawie 
projektu, który zostanie sporządzony do 



końca 2017 r. 

16. Zakup prawa użytkowania wieczystego 
zabudowanej działki nr 1760, położonej w 
Środzie Wlkp. przy ul. Mała Klasztorna 3 
wraz z prawem własności posadowionych 
na niej budynków oraz prawa własności 
zabudowanej działki nr 1759/3 

W ramach zadania planuje się płatność raty 
w związku z zakupem prawa użytkowania 
wieczystego działki nr 1760. 

17. Zakup licencji na korzystanie z publikacji 
elektronicznej LEX dla jst ON-LINE  

W ramach zadania planuje się zakup licencji 
do korzystania z oprogramowania. 

18.  Dofinansowanie zakupu samochodu dla 
KPPSP w Środzie Wielkopolskiej  

W ramach zadania planuje się przekazanie 
środków na Fundusz Wsparcia celem zakupu 
samochodu dla KPPSP w Środzie 
Wielkopolskiej 

19. Wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki 
Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału 
zakładowego 

W ramach zadania planuje się objęcie 
udziałów w Spółce Szpital Średzki Sp. z o.o.  

20. Zapewnienie niezbędnej infrastruktury 
medycznej Szpitalowi im. Serca Jezusowego 
w Środzie Wielkopolskiej – rekompensata 
PCI 

W ramach zadania planuje się objęcie 
udziałów w Spółce Powiatowe Centrum 
Inwestycji. 

21. Udzielenie dotacji dla Województwa 
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na 
realizację projektu pn. "Wyposażenie 
środowisk informatycznych wojewódzkich, 
powiatowych i miejskich podmiotów 
leczniczych w narzędzia informatyczne 
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie 
sieci wymiany danych miedzy podmiotami 
leczniczymi samorządu województwa" 

W ramach zadania planuje się przekazanie 
dotacji dla Województwa Wielkopolskiego. 
W związku z realizacja zadania Szpital Średzki 
otrzyma oprogramowanie oraz sprzęt 
informatyczny niezbędny  do wdrożenia 
systemu elektronicznej dokumentacji 
medycznej jednolitej dla całego 
województwa. 
Liderem i realizatorem zadania jest 
Województwo Wielkopolskie. Powiat jest 
partnerem finansującym, a beneficjentem 
jest Szpital Średzki.   

22. Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. 
Mała Klasztorna  3 w Środzie Wielkopolskiej 
na cele mieszkalnictwa chronionego i 
wspomaganego 

W ramach zadania planowana jest adaptacja 
części obiektu pofabrycznego na cele pomocy 
społeczne. W wyniku realizacji inwestycji w 
obiekcie powstaną mieszkania chronione i 
wspomagane, dostosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. 

23. Usługi społeczne w tym mieszkania 
chronione i wspomagane w powiecie 
średzkim. 

W ramach zadania planowane jest 
zwiększenie dostępu do usług świadczonych 
w lokalnej społeczności w formie 
mieszkalnictwa chronionego i 
wspomaganego w powiecie średzkim. 

24. Zielone płuca Środy - utworzenie parku w 
rejonie ulicy Kosynierów w Środzie Wlkp. 

W ramach zadania planowane jest 
utworzenie parku w rejonie ulicy Kosynierów 
w Środzie Wlkp.- nawiezienie ziemi, projekt i 
realizacja.  



25. Poprawa dostępności i atrakcyjności 
terenów inwestycyjnych stanowiących 
własność Powiatu Średzkiego - media 

W ramach zadania planowana jest budowa 
kanalizacji do terenów inwestycyjnych 
Powiatu Średzkiego – obręb Kijewo. 

26. Budowa boiska treningowego przy Zespole 
Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej  

Budowa boiska treningowego przy Zespole 
Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej. 

 
V. Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 
 

Wydatki na przedsięwzięcia, w rozumieniu art. 226 ust. 4  ustawy o finansach 
publicznych, zawarte w załączniku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 obejmują 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 (bieżące i majątkowe); 

- programy, projekty lub zadania pozostałe - niezwiązane z programami realizowanymi 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz z niezwiązane  
z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (bieżące i majątkowe). 

Wydatki te, w odniesieniu do roku 2019 zostały zaplanowane w odpowiednich 
podziałkach klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek, których dotyczą.  
 
VI. Rezerwy 
 

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano utworzenie: 
1. rezerwy ogólnej w kwocie 400.000,- 
2. rezerwy celowej w kwocie 300.000,- z przeznaczeniem na: 

- wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 130.000,- 
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,-. 
 

VII. Deficyt oraz zadłużenie 
 

W roku 2019 planuje się: 
1)  deficyt budżetu powiatu w kwocie 5.960.863,88,- 
2) przychody wynikających z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.600.000,-. 

 
Rozchody przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek  

w kwocie 2.639.136,12,- 
 
Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2019 rok zawiera załącznik nr 3. 

 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie Powiatu prognozuje się w kwocie 

35.501.955,88,-, co stanowi 64,97 % zaplanowanych dochodów budżetu powiatu. 
 
 
 
 
 
Środa Wielkopolska, 14 listopada 2018 r. 
 


