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WPROWADZENIE 

Niniejszy dokument został przygotowany w związku ze zdiagnozowanym przez Za-

rząd Powiatu Gnieźnieńskiego ryzykiem niespełnienia relacji wynikającej z art. 242 i 

art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2021 roku, co w konsekwencji mogłoby 

skutkować niemożnością uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej 

w kolejnych latach. Narastające w ostatnim czasie problemy finansowe Powiatu 

stały się przyczynkiem do znalezienia sposobu wyjścia z trudnej sytuacji zanim 

okaże się, że działania naprawcze zostaną zalecone przez organy nadzoru.  

Świadomość niniejszego zagrożenia, spowodowanego w dużej mierze rosnącymi 

wydatkami bieżącym budżetu (szczególnie w latach 2017-2019), wynikającymi ze 

zmieniających się przepisów, zbyt swobodnej polityki zatrudniania i wynagradzania 

za pracę oraz stosunkowo niewielkim wpływem na możliwość zwiększenia docho-

dów Powiatu (co jest związane ze specyfiką budżetu tego rodzaju jednostek samo-

rządu terytorialnego), stanowiła początek niniejszych działań. Po wykonaniu we-

wnętrznych analiz postanowiono o podjęciu natychmiastowych działań, których 

skutki muszą pojawić się jeszcze w roku budżetowym 2020, aby umożliwić Powia-

towi prawidłowe działanie i możliwość uchwalania budżetów i wieloletnich prognoz 

finansowych w latach kolejnych.  

Program Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Gnieźnieńskiego został opraco-

wany w celu poprawy sytuacji finansowej jednostki, zapewnienia płynności finanso-

wej w kolejnych latach oraz umożliwienia realizacji następnych budżetów zgodnie z 

przepisami ustawy o finansach publicznych. Niniejszy dokument zawiera:  

 ogólną analizę stanu finansów Powiatu Gnieźnieńskiego w tym : 

o analizę finansową budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, 

o określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych, 

 plan działań ostrożnościowych, w tym: 

o opracowanie i przedstawienie wykazu przedsięwzięć (ostrożnościo-

wych) oraz dla każdego przedsięwzięcia uzasadnienie i harmono-

gram wdrażania, 

o określenie przewidywanych efektów finansowych poszczególnych 

przedsięwzięć (ostrożnościowych) wraz z metodą ich obliczenia, 

o opracowanie i przedstawienie zestawienia przewidywanych osz-

czędności w poszczególnych latach, uwzględniających harmono-

gram wdrażania zaproponowanych przedsięwzięć (ostrożnościo-

wych). 

 zasady monitorowania wykonania Programu Postepowania Ostrożnościo-

wego. 
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CZĘŚĆ I. OGÓLNA ANALIZA STANU FINANSÓW PO-

WIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

ANALIZA FINANSOWA BUDŻETU I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FI-

NANSOWEJ 

DOCHODY 

Wykonywanie przez Powiat zadań publicznych wymaga zapewnienia środków finan-

sowych na ich realizację. Źródła dochodów JST oraz zasady ustalania i gromadze-

nia tych dochodów określono w ustawie o dochodach jednostek samorządu teryto-

rialnego. 

Analiza dochodów Powiatu Gnieźnieńskiego została dokonana w podziałach mery-

torycznych, a następnie sklasyfikowana w podziały wymagane ustawowo. Podział 

merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej na 

następujące kategorie: 

1. dochody bieżące: 

1) podatki i opłaty lokalne1; 

2) udziały w podatkach centralnych, w tym: 

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udział 

w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT); 

3) subwencje, w tym:  

oświatowa, wyrównawcza i równoważąca; 

4) dotacje, w tym: 

na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne; 

5) dofinansowanie, w tym: 

dofinansowanie w ramach umów między JST; 

6) pozostałe dochody, w tym:  

grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na 

rachunkach bankowych, a także inne dochody; 

2. dochody majątkowe, w tym: 

1) dochody ze sprzedaży mienia; 

2) dotacje na inwestycje. 

Dzięki takiemu ujęciu dochodów zachowano wynikający z klasyfikacji budżetowej 

merytoryczny podział ułatwiający późniejsze prognozowanie kolejnych kategorii. Hi-

storyczne wartości dochodów w latach 2015-2018 scharakteryzowano poniżej. 

w zestawieniach związanych z analizą finansów Powiatu zawarto także dane wyni-

kające z planu budżetu na 2019 rok. Wynika to z potrzeby szerszego spojrzenia na 

obecny kształt budżetu. Poszczególne dochody Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 

                                                      
1 Sklasyfikowano tutaj podatki i opłaty odpowiadające następującej klasyfikacji paragrafów budżetowych: 

§42, §47, §49, §61, §63, §64, §65, §66, §67, §68, §69 (m.in. opłata komunikacyjna; opłata za trwały 

zarząd, użytkowanie i służebności; wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów). 
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2015-2019 zestawiono w poniższej tabeli. Należy przy tym pamiętać, iż dochody 

w roku 2019 są jedynie wartościami planowanymi i mogą odbiegać od przyszłego, 

realnego wykonania budżetu. 

Tabela 1. Struktura zrealizowanych i planowanych dochodów Powiatu Gnieźnieńskiego 
w latach 2015-2019 

  2015 2016 2017 2018 2019* 

DOCHODY OGÓŁEM 122 840 884  131 837 575  138 710 841  167 002 870  155 617 962  

Dochody bieżące 121 408 740  123 895 145  131 828 319  138 482 494  144 290 129  

 Podatki i opłaty lokalne 5 519 919  5 972 865  5 695 522  5 919 253  6 222 066  

 Udział w podatkach cen-
tralnych 

23 708 467  25 872 394  29 265 062  32 258 186  35 566 408  

 Subwencje 65 712 961  64 464 164  67 107 161  67 769 569  73 204 637  

 Dotacje 17 744 761  17 884 131  20 044 844  22 379 227  20 083 267  

 Pozostałe 8 722 633  9 701 591  9 715 731  10 156 259  9 213 751  

Dochody majątkowe 1 432 144  7 942 430  6 882 522  28 520 376  11 327 833  

 Dochody z majątku 535 850  1 614 708  302 047  2 598 346  1 142 949  

 Dotacje na inwestycje 896 294  6 327 722  6 580 475  25 922 031  10 184 883  

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela prezentuje wykonane w latach 2015-2018 oraz zaplanowane w 2019 roku 

dochody Powiatu Gnieźnieńskiego, z uwzględnieniem podziału dochodów zgodnie 

z przyjętą metodologią. Uwzględniając planowane wartości dochodów, ich średnia 

wartość w analizowanym okresie kształtowała się na poziomie 143,2 mln zł. 

W okresie analizy poziom dochodów budżetowych Powiatu Gnieźnieńskiego deter-

minowały dochody bieżące, w tym dochody z subwencji, które stanowiły ponad 

42,2% dochodów ogółem. Co do zasady, zmiana wartości tej kategorii determino-

wana była zmianą wysokości dochodów majątkowych (duży wzrost dochodów ma-

jątkowych w latach 2018 i 2019 powoduje relatywny spadek udziału dochodów bie-

żących w budżecie, choć ich wartość nominalna rośnie). 

Analizując dane dotyczące dochodów Powiatu można zauważyć, iż w 2018 roku na-

stąpił ich znaczny wzrost. Wartość dochodów ogółem Powiatu Gnieźnieńskiego 

ukształtowała się na poziomie o 20,4% wyższym w stosunku do poprzedniego roku 

budżetowego. w porównaniu z przeciętną wartością dynamiki tej kategorii budżeto-

wej, wynoszącą 6,5%, jest to istotna zmiana. Jej przyczyny, zgodnie z wcześniejszą 

konstatacją, można doszukiwać się w wyższym niż w poprzedzającym roku wyko-

naniu dochodów majątkowych. Wzrost tej kategorii budżetowej wyniósł ponad 21,6 

mln zł, tj. 314,4% w stosunku do 2017 roku. Niebagatelną, stanowiącą 89,4% część 

tej kwoty stanowią uzyskane dotacje na inwestycje. w 2018 roku 99,2% wartości do-

tacji na inwestycje osiągnięto w czterech działach: „600 – transport i łączność” 

(33,1% sumy dotacji), „710 – działalność usługowa” (23,4% - całość na zadania z za-

kresu geodezji i kartografii), „851 – ochrona zdrowia” (22,0%) oraz „853 – pozostałe 

działania w zakresie polityki społecznej” (20,7%).  
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Obserwacje dotyczące globalnych wartości kategorii budżetowych zdaje się potwier-

dzać poniższa rycina, przedstawiająca dynamikę dochodów Powiatu w latach 2015-

2019. Dodatkowo, warto zauważyć stosunkowo stabilny poziom dynamiki dochodów 

bieżących w latach 2017-2019, jednakże martwi jednocześnie tendencja spadkowa 

zauważalna w tej kategorii. 

Ryc. 1. Dynamika dochodów Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2015-2019* 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Należy zauważyć, iż w 2019 roku zaplanowano niższe niż w poprzedzającym roku 

budżetowym dochody Powiatu Gnieźnieńskiego. Wartość tej kategorii spadnie o nie-

mal 11,4 mln zł, co w głównej mierze spowodowane jest powrotem poziomu docho-

dów majątkowych do wartości przeciętnych odnotowywanych w przedziale lat 2015-

2019 (średnia ta wynosi w ww. okresie ponad 11,2 mln zł). 

Poniższa rycina przedstawia uproszczoną klasyfikację źródeł dochodów Powiatu, 

która została podzielona na dochody własne, udział w podatkach centralnych (PIT 

i CIT), subwencje oraz dotacje. Udział w podatkach centralnych jest często zaliczany 

jako źródło dochodów własnych, jednakże z racji charakteru tych dochodów (prak-

tycznie brak wpływu na ich wartość ze strony samorządu), w niniejszej analizie ka-

tegorię tę przedstawiono osobno. 

Najważniejszą kategorią dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorial-

nego są dochody własne, gdyż zapewniają władzy lokalnej samodzielność finan-

sową. W strukturze dochodów własnych Powiatu Gnieźnieńskiego uwzględniono 

wpływy z opłat oraz pozostałe dochody bieżące (nie należące do kategorii subwen-

cji, dotacji oraz wpływów z podatków centralnych), jak również dochody ze sprze-

daży majątku. w latach 2015-2019 dochody własne stanowiły przeciętnie 11,6% do-

chodów ogółem. Kategorią dochodów własnych najbardziej podatną na fluktuacje są 

dochody z majątku. Ponad 67,9% dochodów budżetowych Powiatu Gnieźnieńskiego 

stanowią subwencje i dotacje, które ze względu na niezależny od jednostki sposób 

przyznawania i praktycznie brak możliwości kształtowania, nie mogą stanowić wła-
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ściwej podstawy podejmowanych decyzji. W analizowanym okresie dochody po-

datkowe (centralne PIT i CIT) stanowiły z kolei niemal 20,5% dochodów ogó-

łem. 

Ryc. 2. Struktura dochodów Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2015-2019* 

 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

W tabeli poniżej przedstawiono najważniejsze paragrafy dochodów Powiatu za lata 

2015-2019. Na ich podstawie obliczono średni udział danego źródła w analizowa-

nym okresie, a następnie uszeregowano je w kolejności malejącej (od paragrafu, 

z którego generuje się najwięcej wpływów). 

Tabela stanowi rozszerzone zestawienie mające zobrazować główne źródła docho-

dów Powiatu Gnieźnieńskiego o największym wpływie na sytuację finansową jed-

nostki. Dochody te wyłoniono na podstawie klasyfikacji budżetowej. w tabeli zapre-

zentowano 10. najważniejszych źródeł dochodów Powiatu, które łącznie zapewniają 

blisko 91,0% wpływów do budżetu. Zestawienie wskazuje, które ze źródeł dochodów 

są znaczące dla Powiatu Gnieźnieńskiego i będą miały największy wpływ na plano-

wanie wieloletnie. 
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Tabela 2. Skumulowany udział głównych dochodów Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2015-2019* (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 

Paragraf 2015 2016 2017 2018 2019 Średnia Udział 
Udział sku-
mulowany 

292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 65 657 534  64 403 253  67 011 926  67 598 883  73 204 637  67 575 247  47,2% 47,2% 

001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 22 662 443  24 834 777  28 117 309  31 115 880  34 266 408  28 199 363  19,7% 66,9% 

211 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada-

nia bieżące z zakresu administracji rządowej 
10 938 867  10 902 541  10 825 128  10 824 234  11 459 014  10 989 957  7,7% 74,6% 

083 Wpływy z usług 5 968 181  6 079 127  6 431 509  6 678 052  6 694 410  6 370 256  4,4% 79,0% 

625 
Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środ-

ków europejskich oraz środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp (…) 

0  0  649 814  16 996 883  5 218 735  4 573 087  3,2% 82,2% 

042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 842 723  3 836 979  3 732 169  3 754 600  3 800 000  3 793 294  2,6% 84,8% 

213 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-

zację bieżących zadań własnych powiatu 
2 575 045  2 872 441  3 162 265  5 285 933  3 195 299  3 418 197  2,4% 87,2% 

643 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reali-

zację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 
powiatu 

0  4 835 590  3 000 000  6 974 910  0  2 962 100  2,1% 89,3% 

077 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

511 852  1 588 195  240 383  2 581 996  1 135 762  1 211 638  0,8% 90,1% 

630 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jst na dofinansowanie własnych za-

dań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 
369 997  1 319 840  1 905 000  1 744 787  560 000  1 179 925  0,8% 91,0% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 
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Spośród zaprezentowanych 10. pozycji, pięć odnosi się do źródeł zewnętrznych i do-

tyczy środków pochodzących z budżetu państwa lub Unii Europejskiej. Subwencja 

ogólna zapewnia 47,2% wpływów do budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego. Również 

wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią istotną 

pozycję budżetu Powiatu, kształtując się w latach 2015-2019 na poziomie niemal 1/5 

wszystkich jego dochodów. Niezależny od jednostki sposób przyznawania wskaza-

nych środków, a także brak możliwości ich praktycznego kształtowania, w dużej mie-

rze ogranicza możliwości Powiatu w zakresie swobodnego i samodzielnego oddzia-

ływania na kształt struktury dochodów budżetowych. 

W zakresie dochodów własnych, najważniejszą pozycją są wpływy z usług m.in. 

w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami, geodezji i kartografii, pomocy 

społecznej, oświaty, które zapewniają 4,4% dochodów. Jakkolwiek kategoria ta na 

przestrzeni okresu analizy jest stosunkowo stabilna pod względem wartości, tak 

wpływy z usług zwiększyły się w latach 2015-2019 o ponad 726 tys. zł. Drugim naj-

ważniejszym źródłem dochodów własnych Powiatu Gnieźnieńskiego są wpływy z ty-

tułu opłaty komunikacyjnej. 

WYDATKI 

Analiza wydatków została przeprowadzona na podstawie danych wykazanych  

w rocznych sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu 

(Rb-28s) za lata 2015-2018 i ich planu na 2019 rok. Analizę wydatków Powiatu 

Gnieźnieńskiego oparto na podziale merytorycznym, który został dokonany za po-

mocą działów klasyfikacji budżetowej: 

010 Rolnictwo i łowiectwo 

020 Leśnictwo 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę 

600 Transport i łączność 

700 Gospodarka mieszkaniowa 

710 Działalność usługowa 

730 Przetwórstwo przemysłowe 

750 Administracja publiczna 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej… 

752 Obrona narodowa 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

755 Wymiar sprawiedliwości 

757 Obsługa długu publicznego 

758 Różne rozliczenia 

801 Oświata i wychowanie 

851 Ochrona zdrowia 

852 Pomoc społeczna 

853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

855 Rodzina 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

926 Kultura fizyczna i sport. 

W ramach każdego działu budżetowego wydatki zostały podzielone na: 

1. wydatki bieżące: 
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1) wynagrodzenia i pochodne; 

2) pozostałe wydatki bieżące; 

3) obsługa długu – odsetki i dyskonto; 

4) poręczenia i gwarancje; 

2. wydatki majątkowe. 

Dzięki takiemu ujęciu wydatków zachowano wynikający z klasyfikacji budżetowej 

merytoryczny podział ułatwiający późniejsze prognozowanie kolejnych kategorii. Po-

szczególne wydatki Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2015-2019 zestawiono w ta-

beli poniżej. Należy przy tym pamiętać, iż wydatki w roku 2019 są jedynie warto-

ściami planowanymi i mogą odbiegać od przyszłego, realnego wykonania budżetu. 

Tabela 3. Struktura zrealizowanych i planowanych wydatków Powiatu w latach 2015-
2019* 

  2015 2016 2017 2018 2019* 

WYDATKI OGÓŁEM 117 224 804 128 026 350 142 052 029 183 222 275 160 644 464 

Wydatki bieżące 113 624 050 113 576 024 119 894 855 131 715 163 142 310 748 

 Wynagrodzenia i pochodne 73 820 286 74 226 958 78 011 663 82 964 666 93 837 179 

 Pozostałe bieżące 39 258 323 38 964 474 41 497 872 48 327 516 47 587 664 

 Obsługa długu- odsetki i dyskonto 545 441 384 592 385 320 422 982 885 905 

 Poręczenia i gwarancje 0 0 0 0 0 

Wydatki majątkowe 3 600 754 14 450 326 22 157 174 51 507 112 18 333 715 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela prezentuje wykonane w latach 2015-2018 oraz zaplanowane w 2019 roku 

wydatki Powiatu Gnieźnieńskiego. Struktura uwzględnia podział wydatków zgodnie 

z przyjętą metodologią. Ich średnia wartość w analizowanym okresie kształtowała 

się na poziomie 146,2 mln zł. Największy wpływ na poziom średniej miały zrealizo-

wane w 2018 roku wydatki majątkowe na poziomie 51,5 mln zł, gdzie w pozostałych 

latach wydatki majątkowe kształtowały się na średnim poziomie wynoszącym 

14,6 mln zł. 

Ryc. 3. Dynamika wydatków Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2015-2019* 

 
*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
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Źródło: opracowanie własne. 

Dominujące znaczenie w strukturze wydatków budżetowych Powiatu Gnieźnień-

skiego odgrywają wydatki bieżące (a w nich wynagrodzenia i pochodne). W latach 

2015-2019 wydatki te wzrastały, a ich średni poziom wyniósł 124,2 mln zł, co za tym 

idzie wydatki bieżące w 2019 roku kształtują się na znacząco wyższym poziomie 

aniżeli średnia. Największe wydatki inwestycyjne zrealizowano w 2018 roku, na po-

ziomie blisko 51,5 mln zł, z czego aż 17,3 mln zł przeznaczono na ochronę zdrowia, 

13,5 mln zł na transport i łączność, 9,8 mln zł na zwiększenie dostępności, stopnia 

wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w Powiecie 

Gnieźnieńskim. 

Dynamika wydatków bieżących w latach 2015-2019 wykazuje tendencję wzrostową, 

świadczącą o wyższym corocznym przyroście wydatków. w 2018 r. dynamika wy-

datków bieżących wyniosła aż 9,86%, z kolei w 2019 r. planuje się jej zrealizowanie 

na poziomie 6,88%. Rozpatrując dynamikę wydatków budżetowych (łącznie bieżą-

cych i majątkowych) zauważalny jest wyższy poziom. Na wartość dynamiki wydat-

ków ogółem wpływ mają zrealizowane wydatki majątkowe. Rekordowa dynamika 

osiągnięta w 2018 r. zrealizowana na poziomie 28,98% wynikała z przyrostu wydat-

ków majątkowych o 29,3 mln zł oraz wydatków bieżących o 11,8 mln zł względem 

roku poprzedniego. w roku kolejnym dynamika wydatków budżetowych kształtuje się 

na ujemnym poziomie, co wynika z faktu ograniczenia wydatków majątkowych o po-

nad połowę zrealizowanej kwoty w 2018 r. 

Rycina poniżej prezentuje strukturę wydatków Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 

2015-2019. Z danych wynika, że najwięcej wydatków Powiat przeznacza na zapłatę 

wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – blisko 55,10%. Średnio 29,49% cał-

kowitej wartości wydatków Powiatu przeznacza się na zakup usług zewnętrznych, 

materiałów, usług remontowych itp. (pozostałe wydatki bieżące). Z kolei blisko 

15,05% wydatków Powiatu przeznacza się na wydatki majątkowe. 

Ryc. 4. Struktura wydatków Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2015-2019* 

 
*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Należy ponadto zwrócić uwagę na udział wydatków związanych z obsługą długu 

(odsetki + prowizje). Z danych wynika, że w latach 2015-2019 Powiat ponosił nie-
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wielkie koszty związane z obsługą długu stanowiące średnio 0,36% wydatków Po-

wiatu. Jest to o tyle ważne, gdyż z jednej strony wydatki związane z obsługą długu 

wpływają na zwiększenie wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia (obciążają bu-

dżet), a z drugiej obniżają wskaźnik zadłużenia wyznaczający maksymalny poziom 

zadłużania się Powiatu. 

W celu zobrazowania najważniejszych kierunków wydatkowania środków budżeto-

wych, w tabeli poniżej zestawiono wysokość wydatków poniesionych w każdym 

z działów klasyfikacji budżetowej w latach 2015-2019. Na tej podstawie obliczono 

średni udział wydatków danego działu w analizowanym okresie, a następnie usze-

regowano je w kolejności malejącej (od działu, na który przeznacza się największe 

środki). Zestawienie ma na celu zobrazować główne kierunki wydatków Powiatu 

o największym wpływie na sytuację finansową jednostki.
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Tabela 4. Podział wydatków w Powiecie Gnieźnieńskim w latach 2015-2019* (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 

  2015 2016 2017 2018 2019* średnia udział 
udział 

skumulowany 

801 Oświata i wychowanie 52 408 522 50 626 344 56 811 676 58 859 821 65 313 220 56 803 916 37,79% 37,79% 

750 Administracja publiczna 11 956 690 13 058 456 13 319 908 14 514 791 16 162 726 13 802 514 9,18% 46,98% 

600 Transport i łączność 8 223 347 10 407 638 11 574 469 23 649 388 10 066 543 12 784 277 8,51% 55,48% 

851 Ochrona zdrowia 5 490 497 9 782 051 14 231 468 19 172 041 10 925 781 11 920 368 7,93% 63,41% 

852 Pomoc społeczna 13 557 006 15 073 272 7 338 525 7 592 953 8 359 712 10 384 294 6,91% 70,32% 

855 Rodzina  - - 8 884 010 9 427 924 10 245 208 9 519 047 6,33% 76,65% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 654 943 10 116 351 9 306 655 9 818 628 10 520 417 9 483 399 6,31% 82,96% 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 268 088 4 546 496 4 756 595 13 962 638 8 115 282 7 129 820 4,74% 87,71% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 150 473 6 254 439 6 781 718 6 940 745 7 434 421 6 712 359 4,47% 92,17% 

710 Działalność usługowa 2 711 317 2 927 896 3 450 739 13 126 524 3 499 810 5 143 257 3,42% 95,59% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 
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Z powyższej tabeli wynika, że głównymi kierunkami wydatkowania środków pienięż-

nych przez Powiat w analizowanym okresie była oświata i wychowanie (37,79% cał-

kowitych wydatków), administracja publiczna (9,18%), transport i łączność (8,51%), 

ochrona zdrowia (7,93%). 

Oświata jako jedno z najważniejszych zadań samorządu jest podstawowym kierun-

kiem wydatków w Powiecie. Tabela przedstawiająca największe obszary wydatków 

wskazuje, że na edukację przeznacza się średniorocznie 56,8 mln zł, co stanowi 

około 37,79% budżetu po stronie wydatków.  

Tabela 5. Budżet oświatowy w latach 2015-2019* 

 2015 2016 2017 2018 2019* 

WYDATKI 
OGÓŁEM 

52 408 522 50 626 344 56 811 676 58 859 821 65 313 220 

Wydatki bie-
żące 

51 884 190 50 047 317 52 957 387 57 818 677 64 734 429 

 

Wynagrodze-
nia i pochodne 

42 786 469 41 454 405 43 107 026 45 532 228 50 704 121 

r/r 100,15% 96,89% 103,99% 105,63% 111,36% 

 

Pozostałe bie-
żące 

9 097 721 8 592 911 9 850 362 12 286 449 14 030 308 

r/r 106,50% 94,45% 114,63% 124,73% 114,19% 

Wydatki ma-
jątkowe 

524 331 579 027 3 854 289 1 041 144 578 790 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Znaczący wzrost wydatków bieżących widoczny jest od 2018 r., gdzie nastąpił 

wzrost aż o 4,9 mln zł, z czego o 2,4 mln zł wzrosły wydatki inne aniżeli wynagro-

dzenia, dając tym samym wzrost o 24,73 p.p. względem roku poprzedniego, 

w 2019 r. planowany jest również kolejny wzrost pozostałych wydatków oświato-

wych o kolejne 1,7 mln zł względem roku poprzedniego. w roku tym zaplanowano 

również znaczny wzrost kwot przeznaczonych na wynagrodzenia, opiewający na 

wartość 5,2 mln zł. 

Wydatki przeznaczane na oświatę muszą mieć swoje źródła pokrycia, którymi są 

przede wszystkim: część oświatowa subwencji ogólnej, dochody własne, dotacje ce-

lowe z budżetu państwa oraz środki pozyskane z projektów finansowanych ze środ-

ków unijnych. W celu szerszego spojrzenia na edukację wydatki działu 801 powięk-

szono o wydatki ponoszone w dziale 854 wraz z informacją o wysokości pokrycia 

ponoszonych wydatków, uzyskiwanymi na ten cel dochodami. Dane wskazują, że 

w latach analizy wartości uzyskiwanej subwencji oświatowej wykazywały nominalnie 

tendencję wzrostową. Niemniej jednak wydatki bieżące w edukacji (suma wydatków 

w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza) rosną szyb-

ciej aniżeli kwoty pozyskiwanej subwencji oświatowej, co powoduje że z roku na rok 

subwencja oświatowa pokrywa w coraz niższym stopniu wydatki oświatowe. 

W tabeli poniżej zostały przedstawione dane obrazujące kształtowanie się wysoko-

ści wydatków w dziale 801 i 854 wraz z informacją o wysokości pokrycia ponoszo-

nych wydatków, uzyskiwanymi na ten cel dochodami. 
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Tabela 6. Pokrycie wydatków bieżących w działach 801, 854 subwencją oświatową 
w latach 2015-2019* 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Wydatki bie-
żące w dziale 
801 i 854 

 59 539 133   58 028 268   61 579 306   67 573 345   75 048 108  

Subwencja 
oświatowa 

 56 768 370   55 406 059   58 020 702   58 510 808   64 129 918  

Różnica mię-
dzy subwencją 
oświatową a 
wydatkami bie-
żącymi 

- 2 770 763  - 2 622 209  - 3 558 604  - 9 062 537  - 10 918 190  

Stopień po-
krycia wydat-
ków bieżą-
cych subwen-
cją oświatową 

95,35% 95,48% 94,22% 86,59% 85,45% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Znaczący wzrost wydatków przy jednoczesnym nieadekwatnym wzroście subwencji 

oświatowej spowodował systematyczny spadek pokrycia wydatków oświatowych 

subwencją oświatową. Z roku na rok stopień pokrycia wydatków bieżących subwen-

cją oświatową był coraz niższy (w 2015 r. stopień pokrycia kształtował się na pozio-

mie 95,35%, z kolei w 2019 r. planuje się na poziomie 85,45%).  

Ryc. 5. Pokrycie wydatków bieżących w działach 801, 854 subwencją oświatową 
w latach 2015-2019 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 

Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 
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W analizowanym okresie Powiat Gnieźnieński wykazywał aktywność inwestycyjną 

w zakresie oświaty, szczególnie w latach 2017-2018, gdzie wydatki majątkowe wy-

niosły średnio 2,4 mln zł. 

Działem klasyfikacji budżetowej, w ramach którego Powiat Gnieźnieński ponosi rów-

nież znaczące wydatki jest administracja publiczna (średnio 9,18% środków). 

Wydatki na administrację kształtowały się na zmiennym poziomie. w latach 2015-

2017 wystąpiły niewielkie wydatki majątkowe kształtujące się na średnim poziomie 

wynoszącym 122,3 tys. zł. Od 2018 roku wydatki budżetowe w administracji stano-

wią równowartość wydatków bieżących.  

Rozpatrując wydatki bieżące wskazać należy na ich systematyczny wzrost. We 

wszystkich analizowanych latach (za wyjątkiem 2017 r.) następował znaczący przy-

rost wydatków, kształtujący się na średnim poziomie wynoszącym 1,4 mln zł rocznie. 

Tak znaczący przyrost wydatków wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków 

związanych z funkcjonowaniem organów JST oraz wynagrodzeń. 

Tabela 7. Wydatki w dziale administracja publiczna latach 2015-2019* 

  2015 2016 2017 2018 2019 

WYDATKI 
OGÓŁEM 

 11 956 690   13 058 456   13 319 908   14 514 791   16 162 726  

Wydatki bie-
żące 

 11 866 958   12 943 962   13 157 141   14 514 791   16 162 726  

  
Związane z 
funkcjonowa-
niem organów 
JST 

 10 811 021   12 425 394   12 764 040   13 982 652   15 682 711  

r/r 102,05% 114,93% 102,73% 109,55% 112,16% 

  
Wynagrodze-
nia i pochodne 

 8 003 041   8 404 674   8 838 071   9 951 842   11 490 863  

r/r 100,16% 105,02% 105,16% 112,60% 115,46% 

  
Pozostałe bie-
żące 

 3 863 917   4 539 288   4 319 069   4 562 949   4 671 863  

r/r 104,04% 117,48% 95,15% 105,65% 102,39% 

Wydatki ma-
jątkowe 

  89 732    114 494    162 767     -     -  

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Wysokie wydatki budżetowe w latach analizy Powiat Gnieźnieński ponosił również 

w ramach transportu i łączności (8,51%) w związku z bieżącym utrzymaniem infra-

struktury, a także rozbudową i modernizacją dróg. Znaczący wpływ na średnią mają 

zrealizowane wydatki w 2018 r., odbiegające do wykonania w pozostałych latach. 

w roku tym poniesione zostały bowiem wyższe aniżeli w innych latach wydatki inwe-

stycyjne. 
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Tabela 8. Wydatki w dziale transport i łączność latach 2015-2019* 

 2015 2016 2017 2018 2019* 

WYDATKI OGÓŁEM 8 223 347 10 407 638 11 574 469 23 649 388 10 066 543 

Wydatki bieżące 6 117 569 6 197 470 6 719 283 10 148 986 5 945 420 

Wynagrodzenia i po-
chodne 

1 440 325 1 621 615 1 623 412 1 776 476 1 927 107 

Pozostałe bieżące 4 677 245 4 575 856 5 095 872 8 372 510 4 018 313 

Wydatki majątkowe 2 105 778 4 210 167 4 855 185 13 500 402 4 121 122 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Wysokie wydatki Powiat ponosi również przez realizację działań w dziale ochrona 

zdrowia (7,93), pomoc społeczna (6,91%), rodzina (6,33%), edukacyjna opieka wy-

chowawcza (6,31%), pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (4,74%), 

a także w związku z funkcjonowaniem mniejszych grup wydatków, takich jak: 

1. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (4,74%); 

2. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4,47%); 

3. działalność usługowa (3,42%). 

Wydatki na wynagrodzenia 

Zgodnie z danymi przedstawionymi we wcześniejszych częściach analizy, dominu-

jące znaczenie w strukturze wydatków Powiatu Gnieźnieńskiego odgrywają wydatki 

bieżące, których udział w latach 2015-2019 kształtuje się przeciętnie na poziomie 

86,10%. W wydatkach bieżących z kolei, najistotniejszą pozycję stanowią wydatki 

na wynagrodzenia, których średni udział wyniósł 64,82% w tym samym okresie. Na-

leży podkreślić, iż jakkolwiek udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach ogó-

łem w latach 2015-2019 obniżał się (na skutek rosnących inwestycji), tak w stosunku 

do wydatków bieżących wzrastał. Fakt ten jest to dodatkowym potwierdzeniem zna-

czenia tej kategorii budżetowej. Powyższe obserwacje przedstawia tabela 9. 

Tabela 9. Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach ogółem oraz wydatkach 
bieżących w latach 2015-2019* 

  2015 2016 2017 2018 2019* Średnia 

Wydatki na 
wynagro-
dzenia 

73 820 286 74 226 958 78 011 663 83 594 205 92 848 133 80 500 249 

Udział 
w wydat-
kach ogó-
łem 

62,97% 57,98% 54,92% 45,62% 57,80% 55,86% 

Udział 
w wydat-
kach bieżą-
cych 

64,97% 65,35% 65,07% 63,47% 65,24% 64,82% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 10. Wydatki na wynagrodzenia wg 10 największych działów klasyfikacji budżetowej w Powiecie Gnieźnieńskim w latach 2015-2019* 

Dział   2015 2016 2017 2018 2019* Średnia Udział Skumulowany udział 

801 Oświata i wychowanie 42 786 469 41 454 405 43 107 026 45 532 228 50 704 121 44 716 850 55,55% 55,55% 

750 Administracja publiczna 8 003 041 8 404 674 8 838 071 9 951 842 11 490 863 9 337 698 11,60% 67,15% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 968 911 5 172 271 5 591 213 5 772 538 6 537 066 5 608 400 6,97% 74,12% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 308 407 4 353 618 4 991 519 5 696 223 6 236 203 5 117 194 6,36% 80,47% 

852 Pomoc społeczna 6 209 090 6 577 217 3 242 580 3 459 723 3 906 861 4 679 094 5,81% 86,28% 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 490 188 3 795 532 3 976 441 4 036 031 3 917 547 3 843 148 4,77% 91,06% 

855 Rodzina 0 0 3 665 856 3 984 683 4 484 620 2 427 032 3,01% 94,07% 

710 Działalność usługowa 1 956 263 2 120 729 2 251 765 2 576 221 2 724 195 2 325 835 2,89% 96,96% 

600 Transport i łączność 1 440 325 1 621 615 1 623 412 1 776 476 1 927 107 1 677 787 2,08% 99,05% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 644 340 644 912 666 608 756 716 834 559 709 427 0,88% 99,93% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 
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Na znaczenie wydatków na wynagrodzenia w budżetach jednostek samorządu tery-

torialnego wpływa również charakter tej pozycji budżetowej. Z jednej strony pozycja 

ta niemal w całości uzależniona jest od decyzji Zarządu i Organu Stanowiącego. 

Z drugiej strony w dużym stopniu wysokość wynagrodzeń jest zdeterminowana 

przepisami (płaca minimalna, karta nauczyciela, minimalna jakość świadczonych 

usług itp.). Odnalezienie równowagi między potrzebami budżetowymi, a rosnącą 

presją płacową oraz konkurencją na rynku pracy, stanowić będzie coraz poważniej-

sze wyzwanie. Między innymi z tego powodu warto przyjrzeć się szczegółowej ana-

lizie wydatków na wynagrodzenia w Powiecie Gnieźnieńskim. 

Zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli, dziesięć największych działów kla-

syfikacji budżetowej pod względem wartości wydatków na wynagrodzenia, odpo-

wiada za 99,93% wszystkich wydatków na wynagrodzenia w Powiecie Gnieźnień-

skim. Bezsprzecznie największe znaczenie mają wydatki na wynagrodzenia 

w oświacie, odpowiadające za 55,55% wszystkich wynagrodzeń wypłacanych z bu-

dżetu Powiatu. Kolejne miejsca pod względem omawianego udziału zajmują wydatki 

na honoraria w działach „750 – Administracja publiczna” oraz „754 – bezpieczeństwo 

publiczne (…)”. Odpowiadają one za kolejno 11,60% oraz 6,97% wszystkich wydat-

ków na wynagrodzenia. 

Tabela 11. Dynamika wzrostu wydatków na wynagrodzenia w Powiecie Gnieźnieńskim 
w latach 2015-2019* 

Dział   2016 2017 2018 2019* Średnia 

801 Oświata i wychowanie -3,11% 3,99% 5,63% 11,36% 4,46% 

750 Administracja publiczna 5,02% 5,16% 12,60% 15,46% 9,56% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

4,09% 8,10% 3,24% 13,24% 7,17% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1,05% 14,65% 14,12% 9,48% 9,82% 

852 Pomoc społeczna 5,93% -50,70% 6,70% 12,92% -6,29% 

853 
Pozostałe zadania w zakresie poli-

tyki społecznej 
8,75% 4,77% 1,50% -2,94% 3,02% 

855 Rodzina - - 8,70% 12,55% 10,62% 

710 Działalność usługowa 8,41% 6,18% 14,41% 5,74% 8,68% 

600 Transport i łączność 12,59% 0,11% 9,43% 8,48% 7,65% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,09% 3,36% 13,52% 10,29% 6,81% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Powyższe rozważania warto rozszerzyć o analizę dynamiki wzrostu wynagrodzeń 

w poszczególnych działach. Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że wy-

datki na wynagrodzenia zarówno w dziale „Oświata i wychowanie”, jak i „Administra-

cja publiczna”, stanowią nie tylko największe obszary pod względem ponoszonych 

nakładów, ale i jedne z najdynamiczniej wzrastających kategorii budżetowych. Zwa-

żywszy na udział ww. działów w wydatkach na wynagrodzenia, a co za tym idzie 

w wydatkach bieżących, powyższe zjawisko powinno budzić poważny niepokój. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na plan wydatków na 2019 r. (wg stanu 

po III kwartale 2019 r.). Zgodnie z nim, wzrost wydatków na wynagrodzenia w oświa-

cie wyniesie 11,36% w stosunku do poprzedniego roku budżetowego, natomiast 

w przypadku administracji publicznej 15,46%. O ile wzrost wydatków na oświatę 

w świetle przyjętych na szczeblu centralnym reform nie stanowi większego zasko-

czenia, tak znaczne podniesienie nakładów na wynagrodzenia w administracji może 

budzić pewne zastrzeżenia.



 
 

Strona | 22

Tabela 12. Wydatki na wynagrodzenia w Oświacie z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej w Powiecie Gnieźnieńskim w latach 2015-2019* 

Rozdział   2015 2016 2017 2018 2019* Średnia Udział 
Udział sku-
mulowany 

80120 Licea ogólnokształcące 11 656 392 10 865 466 11 034 375 10 876 827 12 039 577 11 294 528 25,26% 25,26% 

80130 Szkoły zawodowe 16 835 417 15 780 546 15 671 045 3 254 122 636 390 10 435 504 23,34% 48,59% 

80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 298 835 6 896 196 8 027 885 10 012 983 11 467 149 8 540 610 19,10% 67,69% 

80115 Technika 0 0 0 11 781 320 14 545 292 5 265 322 11,77% 79,47% 

80111 Gimnazja specjalne 3 303 812 3 499 642 3 430 584 2 493 919 1 249 383 2 795 468 6,25% 85,72% 

80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 936 405 2 654 391 2 902 116 2 868 733 1 913 074 2 654 944 5,94% 91,66% 

80117 Branżowe szkoły i i II stopnia 0 0 0 1 895 409 5 679 151 1 514 912 3,39% 95,05% 

80140 Placówki kształcenia ustawicznego, (…) 1 011 009 1 131 427 1 213 162 1 287 027 1 634 312 1 255 388 2,81% 97,85% 

80105 Przedszkola specjalne 243 230 242 583 289 024 410 191 493 396 335 684 0,75% 98,60% 

80152 Tzw. specjalna organizacja nauki 0 0 0 498 866 664 061 232 585 0,52% 99,12% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne.



 
 

Strona | 23

Analizując nakłady na wynagrodzenia w dziale „801 – Oświata i wychowanie” klasy-

fikacji budżetowej, można zauważyć, iż największy udział w tej kategorii miały hono-

raria wypłacane w liceach ogólnokształcących, szkoły zawodowe i szkoły podsta-

wowe specjalne. Łączna wartość nakładów w tych placówkach wyniosła 67,69% 

wszystkich wydatków na wynagrodzenia. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, 

iż na skutek reformy systemu oświaty z 2017 r., wydatki na wynagrodzenia w szko-

łach zawodowych straciły na znaczeniu na rzecz techników oraz szkół branżowych, 

począwszy od 2018 r. Obserwacje te znajdują potwierdzenie również w danych za-

wartych w poniższej tabeli, przedstawiającej dynamikę wydatków na wynagrodzenia 

w oświacie Powiatu Gnieźnieńskiego. Co dodatkowo może zwracać uwagę to ro-

snące regularnie wydatki na szkoły podstawowe specjalne. Średnia wzrostu nakła-

dów w tej kategorii wyniosła 16,29% w latach 2016-2019. 

Tabela 13. Dynamika wzrostu wydatków na wynagrodzenia wg rozdziałów 
oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim w latach 2015-2019* 

Roz-
dział 

  2016 2017 2018 2019* Średnia 

80120 Licea ogólnokształcące -6,79% 1,55% -1,43% 10,69% 1,01% 

80130 Szkoły zawodowe -6,27% -0,69% -79,23% -80,44% -41,66% 

80102 Szkoły podstawowe specjalne 9,48% 16,41% 24,73% 14,52% 16,29% 

80115 Technika - - - 23,46% 23,46% 

80111 Gimnazja specjalne 5,93% -1,97% -27,30% -49,90% -18,31% 

80134 Szkoły zawodowe specjalne -9,60% 9,33% -1,15% -33,31% -8,68% 

80117 Branżowe szkoły i i II stopnia - - - 199,63% 199,63% 

80140 
Placówki kształcenia usta-

wicznego, (…) 
11,91% 7,22% 6,09% 26,98% 13,05% 

80105 Przedszkola specjalne -0,27% 19,14% 41,92% 20,28% 20,27% 

80152 
Tzw. specjalna organizacja na-

uki 
- - - 33,11% 33,11% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 14. Udział wydatków na wynagrodzenia w ogóle wydatków w dziale „801 – 
Oświata i wychowanie” klasyfikacji budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 
2015-2019* 

Udział: 2015 2016 2017 2018 2019* Średnia 

w wydatkach ogółem 81,64% 81,88% 75,88% 77,36% 77,63% 78,88% 

w wydatkach bieżących 82,47% 82,83% 81,40% 78,75% 78,33% 80,75% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Warto zwrócić uwagę, iż wydatki na wynagrodzenia stanowią niezaprzeczalnie naj-

ważniejszy kierunek nakładów w dziale „801 – Oświata i wychowanie”, zarówno 

w odniesieniu do wydatków ogółem, jak i bieżących. Stosunek ten kształtuje się na 

średnim poziomie odpowiednio 78,88% oraz 80,75% w latach 2015-2019, co dodat-

kowo świadczy o stosunkowo małej możliwości sterowania strumieniami pienięż-

nymi w tym obszarze.    

Rozpatrując zestawienie dynamiki etatów nauczycieli z dynamiką wynagrodzeń w 

oświacie wskazać należy na wyższy wzrost wartości wynagrodzeń aniżeli liczby eta-

tów nauczycieli i obsługi administracji. Dane wykazują, iż w latach 2015-2019 nastą-

pił wzrost liczy etatów nauczycieli o 46,09 etatu, zaś obsługi 23,58 etatu, przy czym 

wzrost wynagrodzeń opiewa na kwotę 5.171.893 zł. Analiza lat 2015-2019 wskazuje 
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na znaczący przyrost etatów nauczycieli i obsługi administracji w placówkach oświa-

towych. 

Tabela 15. Liczba zatrudnionych nauczycieli w placówkach oświatowych w Powiecie 
Gnieźnieńskim w latach 2015-2019 (w przeliczeniu na etaty) w zestawieniu z 
wydatkami w dziale 801 

  2015 2016 2017 2018 2019* 

Etaty nauczycieli 570,05 579,65 583,45 584,53 616,14 

r/r   102% 101% 100% 105% 

Etaty administracji i obsługi 175,12 188,15 201,88 b.d. 198,70 

r/r  107% 107% b.d. 98%** 

Wynagrodzenia  
w oświacie 

42 786 469 41 454 405 43 107 026 45 532 228 50 704 121 

r/r   97% 104% 106% 111% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
**dynamika w stosunku do 2017 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Wydziału Edukacji i Sportu Powiatu 

Gnieźnieńskiego. 
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Tabela 16. Wydatki na wynagrodzenia w Administracji publicznej z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej w Powiecie Gnieźnieńskim w latach 2015-2019* 

Rozdział   2015 2016 2017 2018 2019* Średnia Udział Skumulowany udział 

75020 Starostwa powiatowe 7 118 326 8 229 315 8 655 998 9 771 636 11 193 869 8 993 829 96,32% 96,32% 

75011 Urzędy wojewódzkie 846 125 138 119 139 915 139 915 189 644 290 744 3,11% 99,43% 

75045 Kwalifikacja wojskowa 27 621 30 705 30 713 28 040 43 650 32 146 0,34% 99,78% 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000 2 115 5 508 10 300 35 000 11 584 0,12% 99,90% 

75095 Pozostała działalność 4 470 3 820 4 938 1 250 27 500 8 396 0,09% 99,99% 

75019 Rady powiatów 1 500 600 1 000 700 1 200 1 000 0,01% 100,00% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne.
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Dane dotyczące wydatków na wynagrodzenia w dziale „750 – Administracja pu-

bliczna” z podziałem na rozdziały, nie pozostawiają wątpliwości. Najważniejszym 

i jedynie liczącym się strumieniem nakładów są wydatki na rozdział „75020 – Staro-

stwa powiatowe”. Składają się one na 96,32% wszystkich wydatków na wynagro-

dzenia w administracji publicznej w Powiecie Gnieźnieńskim, co prowadzi do kon-

statacji, iż jakakolwiek regulacja przepływów pieniężnych w tym dziale klasyfikacji 

budżetowej musi odbywać się w ramach struktur urzędu starostwa. Dodatkowo, jak 

wspominano wyżej, pewne zastrzeżenia budzi znaczna dynamika wynagrodzeń 

w starostwie powiatowym Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2016-2019, która wy-

niosła w tym okresie przeciętnie 12,06% w skali roku.  

Dynamikę wzrostu wynagrodzeń w Powiecie Gnieźnieńskim wg rozdziałów w dziale 

„750 – Administracja publiczna” przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 17. Dynamika wzrostu wydatków na wynagrodzenia wg rozdziałów 
w Administracji w Powiecie Gnieźnieńskim w latach 2015-2019* 

Rozdział   2016 2017 2018 2019* Średnia 

75020 
Starostwa powia-

towe 
15,61% 5,18% 12,89% 14,55% 12,06% 

75011 
Urzędy wojewódz-

kie 
-83,68% 1,30% 0,00% 35,54% -11,71% 

75045 
Kwalifikacja woj-

skowa 
11,17% 0,02% -8,70% 55,67% 14,54% 

75075 
Promocja jedno-

stek samorządu te-
rytorialnego 

-57,71% 160,48% 87,01% 239,81% 107,40% 

75095 
Pozostała działal-

ność 
-14,54% 29,27% -74,69% 2100,00% 510,01% 

75019 Rady powiatów -60,00% 66,67% -30,00% 71,43% 12,02% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 18. Udział wydatków na wynagrodzenia w ogóle wydatków w dziale „750 – 
Administracja publiczna” klasyfikacji budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 
2015-2019* 

Udział: 2015 2016 2017 2018 2019* Średnia 

w wydatkach ogółem 66,93% 64,36% 66,35% 68,56% 71,09% 67,46% 

w wydatkach bieżących 67,44% 64,93% 67,17% 68,56% 71,09% 67,84% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 19. Liczba etatów w Starostwie w Powiecie Gnieźnieńskim w latach 2015-2019 
w zestawieniu z wynagrodzeniami 

  2015 2016 2017 2018 2019* 

Etaty w starostwie 126,7 137,45 139,2 144,2 138,45 

r/r   108% 101% 104% 96% 

Wynagrodzenia w starostwie 7 118 326 8 229 315 8 655 998 9 771 636 11 193 869 

r/r   116% 105% 113% 115% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Zestawiając liczbę etatów z wynagrodzeniami w Starostwie wskazać należy na brak 

tożsamego wzrostu, co potwierdzają dane historyczne, gdzie w samym 2018 r. 

wzrost liczby etatów wyniósł zaledwie 4%, zaś wzrost wypłacanego wynagrodzenia 

aż 13%. Kolejno w 2019 r. stan zatrudnienia zmniejszył się o 4% natomiast wzrost 

wynagrodzeń oscyluje w granicach aż 15%. Co za tym idzie, w 2019 r. zmniejszyła 

się liczba etatów z 144,2 do 138,45 przy jednoczesnym wzroście wynagrodzenia o 

1.422.233 zł. Ja wynika z powyższej tabeli wzrost kwot wynagrodzeń w poszczegól-

nych latach w znaczącej mierze wynika z przyrostu płacy, co zdecydowanie potwier-

dza rok 2019. 

Podobnie jak w przypadku oświaty, wydatki na wynagrodzenia w administracji pu-

blicznej w Powiecie Gnieźnieńskim stanowią najważniejszą część wszystkich nakła-

dów ponoszonych w tym obszarze, choć udział ten kształtuje się na nieco mniejszym 

poziomie sięgającym niemal 68% zarówno w stosunku do wydatków ogółem, 

jak i bieżących. 

Podsumowując analizę wydatków na wynagrodzenia w Powiecie Gnieźnieńskim na-

leży przypomnieć, iż dominujące znaczenie mają w tym zakresie obszary oświaty 

oraz administracji publicznej, składające się łącznie na 67,15% wszystkich nakładów 

na szeroko rozumiane uposażenia. Bardzo niepokojąca wydaje się wysoka dyna-

mika wydatków na wynagrodzenia, która zwłaszcza w przypadku administracji budzi 

wątpliwości w kontekście racjonalności dysponowania środkami pieniężnymi w co-

raz mniej stabilnym otoczeniu legislacyjnym. w porównaniu z innymi powiatami 

ziemskimi, wzrost wypłacanych wynagrodzeń w Powiecie Gnieźnieńskim wykraczał 

poza przeciętnie utrwalone standardy. 

Pozostałe wydatki bieżące 

Istotną wartość informacyjną niesie również analiza tzw. pozostałych wydatków bie-

żących, tj. wszystkich wydatków z wyłączeniem nakładów na inwestycje majątkowe 

oraz wynagrodzenia. O tym jak ważna jest to kategoria stanowi jej przeciętny udział 

w wydatkach bieżących oraz wydatkach ogółem, który w latach 2015-2019 wynosił 

odpowiednio 35,20% oraz 29,90%. Dokładne kwoty przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 20. Udział pozostałych wydatków bieżących w wydatkach bieżących oraz wy-
datkach ogółem w latach 2015-2019* 

  2015 2016 2017 2018 2019* 

Wydatki ogó-
łem, w tym: 

117 224 804 128 026 350 142 052 029 183 222 275 160 644 464 

Wydatki bieżące 
ogółem, w tym: 

113 624 050 113 576 024 119 894 855 131 715 163 142 310 748 

Pozostałe wy-
datki bieżące: 

39 803 764 39 349 066 41 883 192 48 120 959 49 462 615 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Aby dobrze zrozumieć gdzie w ramach pozostałych wydatków bieżących kierowane 

są największe strumienie środków pieniężnych, należy dokonać najbardziej szcze-

gółowej z punktu widzenia klasyfikacji budżetowej deagregacji, tj. przeanalizować 

nakłady z poziomu paragrafów. Z tego punktu widzenia, najważniejszą kategorią 

wydatków są wydatki w paragrafie „430 – Zakup usług pozostałych”. W latach 2015-

2019 składały się one na przeciętny udział we wszystkich pozostałych wydatkach 

bieżących na poziomie 19,08%. Kolejnymi kategoriami są dotacja podmiotowa z bu-

dżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz zakup usług remontowych 

(paragrafy 254 oraz 427), stanowiące łącznie 20,93% wszystkich pozostałych wy-

datków bieżących. Łącznie dziesięć najważniejszych paragrafów z punktu widzenia 

omawianych wydatków, stanowiło 83,40% ich sumy. Szczegółowe informacje przed-

stawia poniższa tabela.
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Tabela 21. Udział poszczególnych paragrafów w sumie pozostałych wydatków bieżących w latach 2015-2019* 

Paragraf   2015 2016 2017 2018 2019* Średnia Udział 

430 Zakup usług pozostałych 6 833 864 7 798 263 8 020 272 9 312 664 9 755 740 8 344 160 19,08% 

254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 430 460 3 726 785 4 368 840 6 121 729 8 208 177 5 171 198 11,83% 

427 Zakup usług remontowych 3 213 955 3 128 987 3 944 575 7 668 289 1 940 145 3 979 190 9,10% 

311 Świadczenia społeczne 2 681 882 3 437 905 3 902 625 4 049 882 4 319 864 3 678 432 8,41% 

236 Dotacje celowe (…) udzielone w trybie 221 ufp 2 815 219 3 064 666 3 413 516 3 492 600 3 716 118 3 300 424 7,55% 

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 219 790 3 067 221 3 207 903 3 224 804 3 203 191 3 184 582 7,28% 

426 Zakup energii 3 000 929 2 820 620 2 900 876 3 024 347 3 389 771 3 027 309 6,92% 

413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 547 329 2 895 320 2 333 491 1 803 435 1 574 141 2 430 743 5,56% 

421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 292 992 2 415 872 2 480 734 2 339 259 2 362 869 2 378 345 5,44% 

248 Dotacja podmiotowa (…) dla samorządowej instytucji kultury 1 065 349 952 772 956 772 956 772 920 300 970 393 2,22% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 
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Analiza pozostałych wydatków bieżących została następnie pogłębiona o informacje 

na temat pięciu największych działów klasyfikacji budżetowej wg sumy nakładów 

w paragrafie „430 – Zakup usług pozostałych”. Działem o największej przeciętnej 

sumie nakładów w latach 2015-2019, a co za tym idzie o największym udziale we 

wszystkich wydatkach w paragrafie 430, jest dział „750 – Administracja publiczna”. 

Średnia wartość wydatków w omawianym okresie ukształtowała się na poziomie 

2.916.040 zł, co stanowiło 34,95% wszystkich nakładów na usługi pozostałe w Po-

wiecie Gnieźnieńskim. Łącznie wydatki w pięciu największych działach we wspo-

mnianym rozumieniu składało się na 79,83% nakładów w paragrafie 430. Rozsze-

rzenie powyższych informacji przedstawia tabela 21. 

Tabela 22. Udział pięciu najważniejszych działów klasyfikacji budżetowej w wydat-
kach na zakup usług pozostałych wg sumy nakładów w latach 2015-2019* 

Paragraf Dział 2015 2016 2017 2018 2019 Średnia Udział 

430 

750 2 511 134 2 936 041 2 838 325 3 089 965 3 204 735 2 916 040 34,95% 

600 1 424 427 1 538 233 1 738 806 1 777 550 1 793 066 1 654 417 19,83% 

801 830 680 1 032 186 927 303 1 540 387 1 731 099 1 212 331 14,53% 

710 492 425 520 278 392 148 465 732 481 652 470 447 5,64% 

854 196 831 294 296 382 407 571 152 593 124 407 562 4,88% 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Schodząc na największy poziom szczegółowości, rozszerzono powyższą analizę 

wydatków w paragrafie „430 – Zakup usług pozostałych” o kategorię rozdziałów kla-

syfikacji budżetowej. W dziale „750 – Administracja publiczna” dominują zdecydo-

wanie wydatki w rozdziale „75020 – Starostwa powiatowe”, składające się na 

92,03% nakładów w obszarze administracji publicznej. W dziale „600 – Transport 

i łączność” z kolei, za 98,27% wydatków odpowiada rozdział „60014 – Drogi pu-

bliczne powiatowe”, co w świetle prowadzonej analizy nie stanowi zaskoczenia. 

W obszarze oświaty dominują wydatki na pozostałą działalność (80195), szkoły za-

wodowe (80130) oraz licea ogólnokształcące (80120), których sumy odpowiadają 

kolejno za 38,70%, 21,10%, oraz 10,70% nakładów. W obszarze działalności usłu-

gowej (dział 710) dominują wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii, sta-

nowiące 88,03% nakładów. W ostatnim badanym dziale – edukacyjnej opiece wy-

chowawczej – największe wydatki ponoszono w rozdziałach „85403 – Specjalne 

ośrodki szkolno-wychowawcze” oraz „85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii”. 

Odpowiadały one średnio za 62,86% i 32,64% nakładów w całym dziale. Szczegó-

łowe informacje przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 23. Szczegółowy podział wydatków w paragrafie „430 – Zakup usług pozostałych” z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wg sumy 
nakładów w latach 2015-2019* 

Dział Rozdział 2015 2016 2017 2018 2019 Średnia Udział 

750 75020 2 317 397 2 644 259 2 624 649 2 783 404 3 047 989 2 683 540 92,03% 

750 75075 104 206 118 150 105 384 159 481 103 321 118 108 4,05% 

750 75095 69 455 153 583 85 176 112 463 19 485 88 032 3,02% 

750 75019 9 430 10 023 10 010 21 096 19 690 14 050 0,48% 

750 75045 10 645 10 027 13 106 13 521 14 250 12 310 0,42% 

  Suma 2 511 134 2 936 041 2 838 325 3 089 965 3 204 735 2 916 040 x 

600 60014 1 423 427 1 514 102 1 717 492 1 709 697 1 764 476 1 625 839 98,27% 

600 60001 1 000 24 131 21 315 67 852 28 590 28 578 1,73% 

  Suma 1 424 427 1 538 233 1 738 806 1 777 550 1 793 066 1 654 417 x 

801 80195 27 460 454 549 192 150 772 736 898 816 469 142 38,70% 

801 80130 297 343 326 496 416 348 127 698 110 844 255 746 21,10% 

801 80120 124 891 118 380 117 738 158 992 128 663 129 733 10,70% 

801 80146 236 814 18 111 60 811 38 280 202 167 111 237 9,18% 

801 80115 0 0 0 178 864 178 260 71 425 5,89% 

801 80102 42 097 42 954 45 520 62 584 50 404 48 712 4,02% 

801 80140 59 030 29 999 34 290 43 780 43 771 42 174 3,48% 

801 80117 0 0 0 106 006 75 571 36 315 3,00% 
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Dział Rozdział 2015 2016 2017 2018 2019 Średnia Udział 

801 80134 6 040 8 434 32 336 27 375 19 061 18 649 1,54% 

801 80105 26 882 22 078 14 992 13 996 14 042 18 398 1,52% 

801 80111 9 886 11 097 13 065 10 075 9 500 10 725 0,88% 

801 80150 238 87 54 0 0 76 0,01% 

  Suma 830 680 1 032 186 927 303 1 540 387 1 731 099 1 212 331 x 

710 71012 304 062 496 940 368 270 441 781 459 652 414 141 88,03% 

710 71013 161 700 0 0 0 0 32 340 6,87% 

710 71015 26 663 23 337 23 879 23 951 22 000 23 966 5,09% 

  Suma 492 425 520 278 392 148 465 732 481 652 470 447 x 

854 85403 171 283 194 749 229 762 336 353 348 752 256 180 62,86% 

854 85421 0 81 628 139 159 212 571 231 772 133 026 32,64% 

854 85406 8 259 6 732 7 273 15 581 9 600 9 489 2,33% 

854 85417 4 621 4 395 4 213 6 648 0 3 975 0,98% 

854 85407 8 664 5 793 0 0 0 2 891 0,71% 

854 85446 4 004 1 000 2 000 0 3 000 2 001 0,49% 

  Suma 196 831 294 296 382 407 571 152 593 124 407 562 x 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne.
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ZADŁUŻENIE 

Wysokość długu Powiatu Gnieźnieńskiego zmieniała się na przestrzeni lat w zależ-

ności od wysokości zrealizowanego przychodu i rozchodu. Wskazać jednak należy, 

że do 2017 roku włącznie, następował sukcesywny spadek kwoty długu Powiatu. Na 

koniec 2016 roku stan zadłużenia Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu kredytów i po-

życzek wyniósł 12.900.000 zł. w 2017 roku zostało zaciągnięte zobowiązanie o war-

tości 1.314.254 zł, zaś w 2018 roku zaciągnięto kolejne zobowiązanie w wysokości 

14.965.715 zł, co skutkuje tym, iż stan zadłużenia na koniec 2018 roku wyniósł 

29.179.969 zł. Ponadto w 2019 roku Powiat zaciągnął następne zobowiązanie finan-

sowe, na skutek emisji obligacji na wartość 8.800.000 zł. 

Tabela 24. Zadłużenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2015-2019* 

  2015 2016 2017 2018 2019* 

Transze 0 0 1 314 254 14 965 715 8 800 000 

Raty kapitałowe w tym: 3 200 000 500 000 0 0 6 937 831 

objęte wskaźnikiem 3 200 000 500 000 0 0 5 132 326 

wyłączenia ogółem 0 0 0 0 1 805 505 

Razem wydatki na obsługę 
długu 

545 441 384 592 415 320 446 982 885 905 

Odsetki i dyskonto  545 441 384 592 385 320 422 982 885 905 

objęte wskaźnikiem 545 441 384 592 385 320 422 982 714 683 

wyłączenia ogółem 0 0 0 0 171 223 

Pozostałe wydatki (w tym 
prowizje) 

0 0 30 000 24 000 0 

Stan na koniec roku 13 400 000 12 900 000 14 214 254 29 179 969 31 042 137 

*wartości planowane wg uchwały budżetowej na 2019 rok uzupełnione o uchwały Rady Powiatu i Zarządu 
Powiatu zmieniające budżet, przyjęte w 2019 roku (wg planu na 26.09.2019 r.) 
Źródło: opracowanie własne. 

Dług Powiatu Gnieźnieńskiego wynika z umowy emisji obligacji z dnia 16 marca 

2011 r., z umowy emisji obligacji z dnia 30 marca 2016 r. oraz umowy emisji obligacji 

z dnia 1 sierpnia 2018 r. Łączna wartość długu z tytułu emisji obligacji na koniec 

2019 r. wyniesie 30.700.000 zł. Powiat posiada również pożyczkę w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, której stan zobo-

wiązania wynosi 342.137 zł. Przewiduje się jednakże wcześniejszą spłatę niniejszej 

pożyczki jeszcze 2019 roku, czego skutkiem będzie kwota długu na koniec 2019 

roku na poziomie 30.700.000 zł. Tak kształtujący się dług na koniec roku 2019 sta-

nowi zaledwie 19,95% do dochodów ogółem i jest znacząco niższy od średniego 

poziomu zadłużenia JST (34,14% dla JST ogółem oraz 39,1% dla powiatów i miast 

na prawach powiatu). 

Oprócz wcześniejszej spłaty zadłużenia w 2019 roku, zasadna będzie również wcze-

śniejsza spłata zadłużenia w kolejnych latach, w przypadku wygenerowania wolnych 

środków w budżecie. Takie działanie pozwoli na odciążenie wskaźnika z art. 243 

ustawy o finansach publicznych oraz uzyskanie oszczędności z tytułu wydatków na 

obsługę długu. 
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WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 

Do końca roku 2013, jednostki samorządu terytorialnego powinny były przestrzegać 

dwóch wskaźników, odnoszących się do obsługi, a także poziomu ich zadłużenia, 

ustalonych w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku. Zgodnie z nimi, JST nie 

mogły w danym roku uchwalić budżetu, zakładającego obsługę zadłużenia powyżej 

poziomu 15% w stosunku do wysokości dochodów ogółem. Dodatkowym obostrze-

niem, odnoszącym się do całkowitej wysokości zadłużenia jednostki, był limit okre-

ślający maksymalny poziom zadłużenia na poziomie 60% dochodów ogółem.  

Od 2014 roku, obowiązuje określony w art. 243 indywidualny limit zadłużenia, mó-

wiący o tym, że dopuszczalna wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu 

terytorialnego w danym roku nie może przekroczyć indywidualnie liczonego (na pod-

stawie danych z trzech lat poprzedzających rok budżetowy), maksymalnego wskaź-

nika spłaty zobowiązań. Do końca 2019 roku wartości ustalane są na podstawie ni-

niejszego wzoru: 

(
𝑅 + 𝑂

𝐷
)
𝑛
≤
1

3
∙ (
𝐷𝑏𝑛−1 + 𝑆𝑚𝑛−1 −𝑊𝑏𝑛−1

𝐷𝑛−1
+
𝐷𝑏𝑛−2 + 𝑆𝑚𝑛−2 −𝑊𝑏𝑛−2

𝐷𝑛−2

+
𝐷𝑏𝑛−3 + 𝑆𝑚𝑛−3 −𝑊𝑏𝑛−3

𝐷𝑛−3
) 

gdzie: 

R – raty kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (np. obligacji) pla-

nowane na rok budżetowy; 

O – odsetki planowane na rok budżetowy (odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji), 

oraz spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji; 

D – dochody budżetowe ogółem; 

Db – dochody bieżące; 

Sm – sprzedaż majątku; 

Wb – wydatki bieżące; 

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja; 

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja;  

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata; 

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. 

Natomiast od począwszy od 2020 roku wejdą w życie zmiany, wynikające z ustawy 

o finansach publicznych nowelizacji z dnia 14 grudnia 2018 r., na mocy których 

kształtowanie się indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia dla Powiatu Gnieź-

nieńskiego, będzie obliczane zgodnie z następującymi zasadami: 

1. w latach 2020-2025 w oparciu o wzór 

(
𝑅 + 𝑂

𝐷𝑏
)
𝑛
≤
1

3
∙∑

(𝐷𝑏𝑒𝑖 −𝑊𝑏𝑒𝑖 + 𝑆𝑚)

𝐷𝑏𝑒𝑖

3

𝑖=1

 

2. od roku 2025 w oparciu o wzór: 

(
𝑅 + 𝑂

𝐷𝑏
)
𝑛
≤
1

7
∙∑

(𝐷𝑏𝑒𝑖 −𝑊𝑏𝑒𝑖)

𝐷𝑏𝑒𝑖

7

𝑖=1

 

gdzie: 

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zali-

czanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów 

papierów wartościowych, z wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wyku-

pów papierów wartościowych odpowiednio zaciągniętych lub emitowanych na cel, 
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o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 

1; 

O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki 

od zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 

2, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających 

z udzielonych poręczeń i gwarancji; 

Db – planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu 

pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące; 

Dbei – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest 

relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację pro-

gramu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2; 

Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest 

relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące; 

Wbei – wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest 

relacja, pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych 

do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę 

długu oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowa-

nego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2019-2031 

(wg stanu na dzień 26 września 2019 roku) poszczególne kategorie dochodów bie-

żących i wydatków bieżących zostały skorygowane o wskaźniki makroekonomiczne 

będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, bio-

rąc pod uwagę szacowany poziom produktu krajowego brutto oraz poziom inflacji. 

Część kategorii budżetowych została również zaplanowana na podstawie średniej 

arytmetycznej z 3 poprzedzających lat.  

Zgodnie z Wieloletnia Prognozą Finansową Powiatu relacja, o której mowa w art. 

243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona we wszystkich latach prognozy. 

niemniej jednak oszacowanie poszczególnych kategorii w WPF przez Powiat wska-

zuje na realne ryzyko niespełnienia ustawowej relacji. Jak wynika z załącznika 1, 

najniższa różnica między faktyczną a maksymalną obsługą zadłużenia występuje 

w 2022 roku i wynosi jedyne 0,25 pp., a tym samym znajduje się na zbyt niskim po-

ziomie. 
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Ryc. 6. Kształt wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg WPF Powiatu 
Gnieźnieńskiego dla zobowiązań historycznych i planowanych 

Źródło: opracowanie własne. 

Przyjmuje się, iż różnica między maksymalną a faktyczną obsługą zadłużenia po-

winna wynosić co najmniej 0,50 pp., stanowiąc margines bezpieczeństwa, co ma 

związek ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą kraju, zmianami danych makroe-

konomicznych, inflacji, stóp procentowych, oraz zmianami potrzeb jednostki, które 

mogą mieć wpływ na prognozę.  

W związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, a tym samym modyfikacją 

wskaźnika z art. 243 wskazanej ustawy, konieczne staje się zaprojektowanie 

kształtu wskaźnika dla Powiatu Gnieźnieńskiego po wprowadzonych zmianach, co 

przedstawia poniższa rycina.  

Ryc. 7. Kształt wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg WPF Powiatu 
Gnieźnieńskiego dla zobowiązań historycznych po nowelizacji ustawy  

 
Źródło: opracowanie własne. 

Jak wynika z ryciny, zmiana metodologii ustalania wskaźnika indywidualnego zadłu-

żenia wpływa pozytywnie na relację występującą między faktyczną, a maksymalną 
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obsługą zadłużenia. Jednakże różnica ta w 2022 roku wynosi zaledwie 0,47 pp., co 

za tym idzie stanowi zbyt niski poziom, nie pokrywający postulowanego marginesu 

bezpieczeństwa. 

Bazując na wykonaniu wydatków bieżących w poprzednich latach i zakładając zbli-

żoną dynamikę wzrostu tej kategorii budżetowej w kolejnych latach prognozy, przy-

gotowano symulację wpływu tych wartości na Wieloletnią Prognozę Finansową Po-

wiatu Gnieźnieńskiego w latach 2020-2031. Jak wykazała przygotowana w ten spo-

sób prognoza, szybko rosnące tempo wzrostu wynagrodzeń oraz potrzeba zabez-

pieczenia wszystkich niezbędnych wydatków w budżecie 2020 roku (w tym zabez-

pieczenie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala), powoduje 

problemy z płynnością finansową oraz niespełnienie ustawowej relacji z art. 243 

ustawy o finansach publicznych od 2021 roku. Powyższą sytuację prezentuje rycina 

poniżej. 

Ryc. 8. Kształt wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2031 
po wprowadzeniu pierwotnych założeń do budżetu na 2020 rok  

 

 Źródło: opracowanie własne
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OKREŚLENIE PRZYCZYN ZAGROŻENIA REALIZACJI ZADAŃ PU-

BLICZNYCH 

Powodem podejmowania programu postępowania ostrożnościowego jest zagroże-

nie możliwości uchwalania budżetu i WPF zgodnie z zasadami określonymi w art. 

242-244 ustawy o finansach publicznych. Na skutek tego powstają realne zagroże-

nia realizacji zadań publicznych przez Powiat Gnieźnieński, który w krótkiej perspek-

tywie stałby się niewypłacalny a co za tym idzie degradacji ulegałyby kolejne obszary 

działalności. 

Wśród przyczyn zagrożenia realizacji zadań można wyróżnić 2 rodzaje tych przy-

czyn: 

1) przyczyny wewnętrzne: 

a) ponadprzeciętny (w stosunku do innych powiatów) wzrost wynagrodzeń w 

latach 2017-2019, w całej sferze budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego, w 

tym w szczególności w obszarze Oświaty i Administracji publicznej (Staro-

stwa Powiatowego). Wzrost ten został zapoczątkowany jeszcze przed ogło-

szeniem zapowiedzi rządowych dotyczących podwyżek dla nauczycieli ob-

owiązujących od września 2019 roku. Przedstawione przez wewnętrzne ko-

mórki plany finansowe w zakresie wydatków na 2020 rok, tylko powiększyły 

ten wzrost co powoduje potrzebę natychmiastowego działania; 

b) zmniejszająca się efektywność w oświacie, czego efektem jest spadek po-

krycia wydatków oświatowych subwencją z 95,35% w 2015 roku do 85,45% 

w roku 2019. Kontynuacja działania oświaty w obecnym stanie będzie po-

wodować dalsze nawarstwianie się niedoboru i coraz gorszą sytuację bie-

żącą powiatu a w efekcie brak wypłacalności; 

c) szybki wzrost pozostałych wydatków bieżących w latach 2018-2019; 

d) elementem wzrostu pozostałych wydatków bieżących w kolejnych latach są 

m.in. środki przeznaczone na pokrycie straty netto Szpitala Pomnik Chrztu 

Polski, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński. Za-

sadne jest wskazanie, iż już w 2015 Powiat Gnieźnieński roku pokrył ujemny 

wynik finansowy Szpitala, jednakże wówczas omawiane wydatki wyniosły 

1.385.474 zł, co stanowiło znacznie niższą kwotę niż przewidywany poziom 

wydatków bieżących w roku 2020 lub 2021, gdzie wartości te stanowią 

4.443.762 oraz 3.834.100 zł. Co więcej, Szpital stoi przed dużymi zadaniami 

inwestycyjnymi, które się przeciągają a sposób ich finansowania, mimo za-

planowania po stronie SP ZOZ, budzi uzasadnione obawy (plan finansowa-

nia oparty jest na założeniu wzrostu przychodów szpitala zgodnie z założe-

niem zwiększonego finansowania opieki zdrowotnej w stosunku do PKB, do 

6% powiększonym o 1 p.p., a także zakłada się uzyskanie finansowania z 

instytucji finansowych na takich samych warunkach jak obecnie w niemal 

podwojonej kwocie); 

2) przyczyny zewnętrzne: 

a) kontynuacja podwyżek dla nauczycieli, których nie odzwierciedlono w pełni 

w kwocie subwencji na rok 2020 - Należy zaznaczyć, iż kwota subwencji 

oświatowej na rok budżetowy 2020 przekazana w informacji Ministra Finan-

sów na rok 2020 nie pokrywa planowanych wzrostów wynagrodzeń wśród 

nauczycieli. Zauważyć należy, że zakładany wskaźnik wzrostu subwencji 

w roku 2020 w stosunku do skorygowanej subwencji na rok 2019 wynosi 

ledwie 1.12, przy nieporównywalnie wyższym wzroście wydatków bieżących 
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w tym obszarze, wynikającym chociażby z potrzeby zabezpieczenia środ-

ków na podwyżki dla nauczycieli. Powiat Gnieźnieński musi znaleźć osz-

czędności po stronie wydatkowej, aby utrzymać płynność finansową oraz 

spełnić ustawową relację z art. 242 oraz art. 243 ustawy o finansach publicz-

nych. Zgodnie z art. 167 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jed-

nostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach pu-

blicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Tym samym, decyzja 

ustawodawcy o podwyższeniu od 1 września 2019 r. wynagrodzeń nauczy-

cielskich, wprowadzenie podwyższonych standardów finansowania dodat-

ków za wychowawstwo oraz wprowadzenie nowego dodatku dla nauczycieli 

stażystów, winno wiązać się z automatycznym zapewnieniem samorządom 

dodatkowych środków finansowych w pełni rekompensujących skutki wy-

mienionych zmian. Tak się jednak nie stało, dlatego władze Powiatu Gnieź-

nieńskiego, świadome narastającego od kilku lat problemu w obszarze fi-

nansowania oświaty, podjęły decyzje o podjęciu działań zmierzających do 

poprawy tej sytuacji od 2020 roku, m.in. poprzez podjęcie decyzji o utworze-

niu Centrum usług Wspólnych dla jednostek oświatowych oraz poszukiwa-

nie oszczędności w zakresie wynagrodzeń, m.in. poprzez racjonalizację ar-

kuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych; 

b) zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (zmniejszenie pierwszej 

stawki z 18% do 17% oraz wprowadzenie zerowej stawki dla osób poniżej 

26 roku życia) – udział w PIT stanowił znaczące źródło dochodów Powiatu 

Gnieźnieńskiego, co czyniło finanse powiatu stosunkowo silnymi jak na 

ogólną sytuację powiatów ziemskich. Średnia dynamika tego źródła w latach 

2015-2019 stanowiła 10,57% rocznie. Gdyby zastosować taką dynamikę do-

chodów w roku 2020, kwota udziału w PIT powinna stanowić 37.888.367 zł, 

przy planowanych w informacji Ministra Finansów 34.774.758 zł (mniej o 

3.113.609 zł). Niestety ubytek ten będzie kontynuowany w latach kolejnych; 

c) zwiększe płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 r. do 2600 zł, co stanowi 

wzrost rok do roku o 15,6% - wzrost ten jest jednocześnie jedynie zapowie-

dzią kolejnych wzrostów, które obecny Rząd planuje przyspieszyć w latach 

kolejnych (nawet do zapowiadanych 4000 zł). Bazując jedynie na oficjalnych 

wartościach (2600 zł zostało wprowadzone Rozporządzeniem Rady Mini-

strów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wyna-

grodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 

r.) powstaje znaczące podniesienie wydatków na wynagrodzenia u osób naj-

słabiej zarabiających i jednocześnie powstaje presja płacowa wśród pozo-

stałej kadry.  

Negatywny wpływ zaniechań organizacyjnych w Powiecie Gnieźnieńskim nasilony 

w latach 2017 i 2018, wymykająca się spod kontroli sytuacja finansowa SP ZOZ oraz 

szereg zmian legislacyjnych, które wprost uderzają w stronę wydatkową i docho-

dową budżetu powodują, że prognoza sytuacji finansowej powiatu na lata 2021 i 

kolejne nie może zostać podjęta bez złamania art. 242 i 243 ustawy o finansach 

publicznych. Co więcej, przyjęcie wartości oczekiwanych przez jednostki organiza-

cyjne spowoduje częściową niewypłacalność powiatu już w roku 2021. W związku z 

powyższym, Powiat musi podjąć działania przede wszystkim racjonalizujące wydatki 

bieżące oraz poszukiwać dodatkowych źródeł dochodów bieżących (co z uwagi na 

sztywność budżetu Powiatu, jest nadzwyczaj trudne). 
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WYBÓR FORMY PODJĘCIA DZIAŁAŃ OSTROŻNOŚCIOWYCH 

Dzięki możliwie szybkiemu podjęciu reakcji przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, 

nadal w gestii władz powiatu leży wybór formy podjęcia działań ostrożnościowych. 

W przypadku doprowadzenia do złamania zapisów ustawy o finansach publicznych, 

taka forma zostałaby już narzucona przez Regionalną Izbę Obrachunkową i byłby to 

konkretnie program postępowania naprawczego w oparciu o art. 240 ustawy o finan-

sach publicznych. 

Stosunkowa elastyczność pozwala na dobór odpowiedniego instrumentu, który z 

jednej strony będzie posiadał odpowiednią rangę, a z drugiej strony pozwoli na ela-

styczne działanie bez potrzeby ciągłej aktualizacji samego dokumentu bądź jego 

sprawozdawania zewnętrznym jednostkom. 

Podczas Nadzwyczajnej XVII Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji, od-

bywającej się dn. 26 września br., wśród Radnych oraz Członków Zarządu Powiatu 

przeprowadzono anonimową ankietę dotyczącą potencjalnych działań ostrożnościo-

wych, jakie Powiat mógłby podjąć w celu uzdrowienia swojej sytuacji finansowej. 

w części pierwszej ankiety, uczestników poproszono o ustosunkowanie się do formy, 

jaką miałyby przyjąć planowane działania oszczędnościowe. Uwzględniono trzy 

możliwe odpowiedzi: 

1. forma Programu Postępowania Ostrożnościowego, który reguluje ustawa 

o finansach publicznych, a który uchwala Rada Powiatu; 

2. forma Programu Oszczędnościowego, który nie jest uregulowany, a który 

uchwala Rada Powiatu jako uchwałę intencyjną (niewiążącą); 

3. forma Programu Oszczędnościowego, który nie jest uregulowany, a który 

uchwala Zarząd Powiatu. 

W części drugiej ankiety, uczestników poproszono o zaproponowanie potencjalnych 

działań oszczędnościowych. Drugie z pytań miało charakter otwarty. 

Wyniki osiągnięte w części zamkniętej ankiety przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 25. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród Radnych oraz Zarządu Powiatu 
Gnieźnieńskiego nt. działań oszczędnościowych 

Forma planowania oszczędności Liczba głosów 

PPO, który reguluje ustawa o finansach publicznych a uchwala Rada 
Powiatu 

13 

Program Oszczędnościowy, który nie jest uregulowany a uchwala Rada 
Powiatu jako uchwałę intencyjną (niewiążącą) 

2 

Program Oszczędnościowy, który nie jest uregulowany a uchwala Za-
rząd Powiatu 

1 

Więcej niż jedna opcja 3 

Brak ustosunkowania 2 

Razem 21 

Źródło: opracowanie własne. 

Jak widać, największym poparciem wśród Radnych oraz członków Zarządu Powiatu 

Gnieźnieńskiego obecnych na XVII Sesji Rady Powiatu oraz wypełniających ankiety, 

cieszy się opcja przyjęcia Programu Postępowania Ostrożnościowego, regulowa-

nego przepisami ustawy o finansach publicznych, a przyjętego przez Radę Powiatu. 
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Najczęstszym wnioskiem z przeprowadzonej ankiety, dotyczącym działań propono-

wanych przez jej uczestników, jest konieczność utworzenia Centrum Usług Wspól-

nych, optymalizującego zadania wykonywane w jednostkach organizacyjnych Po-

wiatu. Radni wskazywali, że rozwiązanie to pomogłoby zracjonalizować i ograniczyć 

wydatki, m.in. w zakresie obsługi prawnej, księgowej oraz informatycznej.  

Drugą z najczęściej pojawiających się propozycji była szeroko rozumiana restruktu-

ryzacja zatrudnienia oraz związane z nią ograniczenie wynagrodzeń na poszczegól-

nych stanowiskach, w szczególności dyrektorskich i kierowniczych. w tym kontek-

ście wielokrotnie pojawiały się również postulaty konieczności rezygnacji z nagród 

oraz dodatków do wynagrodzeń na tych właśnie stanowiskach.  

W przeprowadzonej ankiecie pojawiły się również propozycje działań, które dotyczy-

łyby strony dochodowej budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego, choć były to stanowiska 

zdecydowanie mniejszościowe. Główną koncepcją przedstawioną w tym kontekście 

było zwiększenie pozyskiwania środków zewnętrznych, w szczególności europej-

skich. Z tą propozycją wiąże się sugestia nawiązania współpracy z jednostkami in-

nych szczebli samorządu terytorialnego, a także administracją centralną. 

W związku z poparciem ze strony władz powiatu formy Programu Postępowania 

Ostrożnościowego, to właśnie forma PPO uchwalanego przez Radę Powiatu została 

wybrana jako adekwatna do założonych celów. 
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CZĘŚĆ II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OSTROŻNOŚCIO-

WYCH Z UZASADNIENIEM I HARMONOGRAMEM WDRAŻA-

NIA 

W celu poprawy sytuacji finansowej Powiatu, podjęto próbę zdiagnozowania możli-

wych działań ostrożnościowych, które wpłyną na poprawę sytuacji finansowej jed-

nostki. Realizacja ujętych w dalszej części niniejszego dokumentu przedsięwzięć 

jest zbieżna z założeniami Uchwały Budżetowej na 2020 rok oraz danymi zawartymi 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031.  

METODOLOGIA OBLICZANIA PRZEWIDYWANYCH EFEKTÓW FINANSOWYCH 

PRZEDSIĘWZIĘĆ OSTROŻNOŚCIOWYCH   

W związku z potrzebą prognozowania wybranych wartości, przy opracowaniu kalku-

lacji dotyczących przewidywanych efektów finansowych podejmowanych przedsię-

wzięć ostrożnościowych Powiatu Gnieźnieńskiego wykorzystano średnią arytme-

tyczną z 7 poprzednich lat oraz wskaźniki inflacji CPI, dynamiki PKB a także poziomy 

wzrostu realnych wynagrodzeń zawarte w wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji 

i Rozwoju dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych 

będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 

dnia 28 października 2019 roku.  

Wartości przed zmianą dla roku 2020, obejmują wartości wynikające ze wstępnego 

projektu budżetu na 2020 roku według stanu na 6 listopada (plan obejmujący indek-

sację do lat ubiegłych oraz zgłoszone zapotrzebowanie wydziałów merytorycznych).  

Sposób wyliczenia wartości oszczędności został opisany przy konkretnych działa-

niach ostrożnościowych. 

Wartość po zmianie dla roku 2020 i kolejnych oznacza wartość przed zmianą po-

mniejszoną o oszczędność. 

Otrzymane ostatecznie wartości (po oszczędnościach) pokrywają się z wartościami 

ujętymi w projekcie budżetu i projekcie wieloletniej prognozy finansowej. 

Dla lat n+1 (2021 i kolejne) przyjęto indeksację na bazie roku 2020 według sche-

matu: 

1) W przypadku dochodów bieżących dla roku 2021 przyjęto indeksację o wskaźnik 

będący średnią arytmetyczną dla wzrostu dochodów bieżących z 7 ostatnich lat 

(dla roku 2021 na poziomie 3,07% wzrostu). W kolejnych latach dla dochodów 

bieżących przyjęto wzrost na poziomie 50% planowanej dynamiki PKB. 

2) W przypadku prognozowania przedsięwzięć związanych z wynagrodzeniami i 

składkami od nich naliczanymi, w roku 2021 dla wydatków bieżących indeksację 

o wskaźnik realnego wzrostu wynagrodzeń. W kolejnych latach wzrost wartości 

prognozowano w oparciu o wskaźnik inflacji; 

3) W przypadku prognozowania przedsięwzięć związanych z pozostałymi wydat-

kami bieżącymi, dla 2021 przyjęto indeksację o wskaźnik będący średnią aryt-

metyczną dla wzrostu wydatków bieżących z 7 ostatnich lat. W kolejnych latach 

dla wydatków bieżących przyjęto wzrost na poziomie 50% planowanej dynamiki 

inflacji.  
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Tabela 26. Dane makroekonomiczne stanowiące podstawę do wyliczeń prognozy 

Rok PKB Inflacja 
Dynamika realna 

wynagrodzeń 

2020 3,70% 1,80% 3,40% 

2021 3,40% 2,50% 3,20% 

2022 3,30% 2,50% 3,20% 

2023 3,10% 2,50% 3,20% 

2024 3,00% 2,50% 3,20% 

2025 3,00% 2,50% 3,20% 

2026 3,00% 2,50% 3,10% 

2027 2,90% 2,50% 3,10% 

2028 2,80% 2,50% 3,10% 

2029 2,70% 2,50% 3,10% 

2030 2,70% 2,50% 3,00% 

2031 2,60% 2,50% 3,00% 

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących pod-

stawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2019 r. 

(www.mf.gov.pl), Warszawa 2019. 

Wykonana oszczędność w danym roku budżetowym, następnie indeksowana jest o 

ten sam wskaźnik, dzięki czemu kwota przed zmianą, kwota oszczędności i kwota 

po zmianie zachowują zbliżoną relację. 

POWOŁANIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  

Przedsięwzięciem, które Powiat Gnieźnieński podejmie w ramach działań oszczęd-

nościowych jest utworzenie Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych.  

Wspólna obsługa może być zorganizowana i prowadzona na podstawie art. 6a-6d 

ustawy o samorządzie powiatowym. Regulacja określona w art. 6a ustawy przyznaje 

powiatom możliwość zapewnienia wspólnej obsługi, w szczególności administracyj-

nej, finansowej i organizacyjnej: 

1. jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów pu-

blicznych (jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżeto-

wym); 

2. powiatowym instytucjom kultury; 

3. innym zaliczanym do sektora finansów publicznych osobom prawnym utwo-

rzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicz-

nych z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spó-

łek prawa handlowego (w praktyce dotyczy to samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej). 

W styczniu 2019 r. ukazał się raport opracowany przy współpracy z Unią Metropolii 

Polskich stanowiący syntezę efektów ponad 2-letniego okresu obowiązywania prze-

pisów nowelizacji o samorządzie. Stwierdzono w nim, że głównym obszarem dzia-

łalności dotychczas utworzonych CUW jest świadczenie usług wspólnych z obszaru 

finansowo-księgowego, sprawozdawczości, rozliczeń płac oraz centralizacji podatku 

VAT. Podstawowy obszar podmiotowy działalności CUW obejmuje natomiast jed-

nostki oświatowe, stanowiące najliczniejszą grupę budżetowych jednostek organi-

zacyjnych badanych JST. 

http://www.mf.gov.pl/
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Ryc. 9. Zakres przedmiotowy usług świadczonych przez CUW 

 

Źródło: Raport 2019, Samorządowe Centra Usług Wspólnych. Analiza funkcjonowania i ocena efektyw-

ności świadczonych usług, Toruń. 

Do głównych celów zarządczych utworzenia CUW wśród badanych jednostek na-

leżą ujednolicenie procedur, polityki rachunkowości obsługiwanych jednostek, obni-

żenie procesu ryzyka realizowanych procesów oraz centralizacja podatku VAT. Do 

celów efektywnościowych zaliczono podniesienie sprawności zarządzania, optyma-

lizację zatrudnienia i zasobów w jednostkach objętych wspólną obsługą oraz obni-

żenie kosztów funkcjonowania.  

Uwzględniając specyfikę jednostek oświatowych oraz podobny zakres wykonywa-

nych zadań, Powiat Gnieźnieński planuje od 2020 r. utworzenie Centrum Usług 

Wspólnych świadczącego kompleksowy zakres obsługi na rzecz jednostek oświato-

wych Powiatu. Jednostkami, których organem prowadzącym jest Starostwo Powia-

towe w Gnieźnie są: 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie; 

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie; 

3. Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie; 

4. Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w 

Gnieźnie; 

5. Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Gnieźnie; 

6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Gnieźnie; 

7. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Pry-

masa Tysiąclecia w Gnieźnie; 

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie; 

9. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Wit-

kowie; 

10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Gnieźnie; 

11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Janusza Kusociń-

skiego w Gnieźnie; 

12. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowi-

cza w Kłecku; 

13. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gnieźnie; 

14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gnieźnie; 

15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kłecku.  
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Każda jednostka organizacyjna Powiatu prowadząca obsługę finansowo-księgową 

we własnym zakresie, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych, zatrudnia 

głównego księgowego. Z tego względu łącznie na stanowisku głównego księgowego 

w jednostkach oświatowych Powiatu Gnieźnieńskiego zatrudnionych jest 15 osób. 

Taka rozproszona obsługa powoduje zmniejszenie elastyczności i wydajności pracy. 

Co więcej, utrudnia to możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez 

szkolenia i dokształcanie. Wprowadzenie wspólnej obsługi powinno zapewnić wyż-

szą efektywność wynikającą z optymalizacji zatrudnienia, stąd zmiana sposobu 

i formy realizacji zadań może nieść za sobą również ewentualną zmianę poziomu 

zatrudnienia dostosowaną do potrzeb jednostek. Przed podjęciem decyzji o utwo-

rzeniu Centrum Usług Wspólnych, przeprowadzono analizę danych udostępnionych 

przez kierowników jednostek oraz analizę informacji związanych z zatrudnieniem 

i wydatkami w poszczególnych placówkach oświatowych. 

Decyzja w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych została podjęta uchwałą 

Nr XIX/118/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w spra-

wie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie. Nowa jednostka budżetowa 

rozpocznie swoje funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2020 roku i będzie miała swoją 

siedzibę przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 w Gnieźnie.  

Tabela 27. Przewidywana struktura organizacyjna tworzonego Centrum Usług Wspól-

nych  

Sprawowana funkcja Liczba pracowników 

Dyrektor CUW 1 

Główny księgowy 1 

Pracownik odpowiedzialny za księgowość 3 

Pracownik odpowiedzialny za płace 3 

Pracownik odpowiedzialny za kadry 1 

Pracownik odpowiedzialny za zamówienia publiczne 1 

Obsługa informatyczna 1 

Razem 11 

Źródło: opracowanie własne. 

Powstanie Centrum Usług Wspólnych, oprócz oszczędności finansowych, ma rów-

nież na celu lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz skupienie w jednym 

miejscu zadań i czynności związanych z obsługą jednostek oświatowych Powiatu. 

Pozwoli także na zwiększenie efektywności funkcjonujących dotychczas struktur. 

W budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego na 2020 rok zaplanowano wydatki w ramach 

wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 1.364.855,30 zł. 

w ramach w/w kwoty ujęte zostały wydatki własne powiatu: 

 wydatki na zadania statutowe w kwocie 165.578,08 zł; 

 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.199.277.22 zł. 

Zakłada się, że w pierwszym roku funkcjonowania CUW optymalizacja zatrudnienia 

i brak konieczności wypłaty dodatków funkcyjnych przyniosą oszczędność na pozio-

mie 762.497,83 zł. Poziom oszczędności na wynagrodzeniach, wynikający z utwo-

rzenia CUW, obliczono na podstawie wniosku WES.3020. 175.2019 Wydziału Edu-

kacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z dnia 6 listopada 2019 r. Poziom 

zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia w szkołach, który wskazano w wyżej 
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wskazanym wniosku, skorelowano ze środkami zabezpieczonymi w budżecie Po-

wiatu na wynagrodzenia pracowników nowotworzonego Centrum Usług Wspólnych, 

które przyjęto zgodnie z dokumentami przedłożonymi przez pracowników Wydziału 

Edukacji i Sportu (tj. 1.192.855,30 zł). 

Obok efektów finansowych związanych z utworzeniem CUW, należy wskazać na 

możliwe do uzyskania efekty jakościowe związane przede wszystkim z poprawą ja-

kości świadczonych usług dla wszystkich jednostek.  

Tabela 28. Przewidywane efekty finansowe dotyczące utworzenia Centrum Usług 
Wspólnych 

UTWORZENIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 

Symbol klasyfi-
kacji budżetowej 

Dział 750 

Rozdział 75085 

Paragraf 401, 404, 411 

Organ odpowiedzialny Rada Powiatu (podjęcie uchwały)  

Sposób działania Ograniczenie wydatków 

Termin działania Od 2020 roku 

Pierwszy rok efektów finan-
sowych 

2020 rok 

Spadek wydatków w pierw-
szym roku działania 

762 498 

Spadek wydatków w okresie 
prognozy 

10 585 710 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

wydatki razem (przed zmianą)* 1 961 775 2 024 552 2 075 166 2 127 045 2 180 221 2 234 726 

oszczędność 762 498 786 898 806 570 826 734 847 403 868 588 

wydatki razem (po zmianie) 1 199 277 1 237 654 1 268 595 1 300 310 1 332 818 1 366 139 

  2026 2027 2028 2029 2030 2031 

wydatki razem (przed zmianą)* 2 290 595 2 347 859 2 406 556 2 466 720 2 528 388 2 591 598 

oszczędność 890 303 912 560 935 374 958 759 982 727 1 007 296 

wydatki razem (po zmianie) 1 400 292 1 435 299 1 471 182 1 507 961 1 545 660 1 584 302 

Źródło: opracowanie własne. 

Zaznaczyć należy, iż przewidywane oszczędności wynikające z decyzji o utworzeniu 

Centrum Usług Wspólnych mogą być wyższe od wartości przyjętych w niniejszym 

dokumencie, gdyż mogą obejmować chociażby obniżenie kosztów w związku ze 

wspólnymi zakupami. Wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych (takie jak koszt 

licencji programu finansowo-księgowego, wydatki na zakup materiałów biurowych, 

wydatki na przegląd kominów, opłata za dostęp do portali prawnych itp.) w 2018 roku 

wynosiły 482 tys. zł. Szacuje się, że wspólne zakupy mogą przyczynić się zmniej-

szenia wydatków o około 10% rocznie, tj. ok. 48 tys. zł. Poziom możliwych do uzy-

skania korzyści finansowych został przyjęty na poziomie ostrożnościowym.  

Ponadto, praktyka tworzenia Centrum Usług Wspólnych wskazuje, że obok spraw 

finansowo-księgowych wspólną obsługą obejmowane są również inne zadania o 

charakterze pomocniczym. Dzięki zwiększeniu zakresu obsługi nowej jednostki, 

efekty jakościowe związane z centralizacją zatrudnienia kadry finansowo-księgowej 

mogą zostać wzmocnione i przyczynić się do uzyskania dodatkowych efektów finan-

sowych w dłuższym horyzoncie czasowym.  
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RACJONALIZACJA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA  

Z uwagi na powstałe ryzyko zagrożenia realizacji zadań publicznych, kategoria wy-

nagrodzeń, ujmowanych w budżecie w ramach wydatków bieżących, stała się ob-

szarem wnikliwej analizy w celu poszukiwania oszczędności. Jak wykazano we 

wcześniejszej części niniejszego dokumentu, wydatki na wynagrodzenia w latach 

2015 – 2019 stanowiły średnio 64,82% wydatków bieżących Powiatu.  

Prognozowane na 2020 rok wydatki na wynagrodzenia, zabezpieczają niezbędne 

wydatki w tym obszarze, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Powiatu i reali-

zację wszystkich zadań w podstawowym zakresie. w budżecie na 2020 rok zapla-

nowane wydatki w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie łącz-

nej 89.132.506,02 zł, z czego: 

 w kwocie 56.020.767,58 zł zabezpieczono środki na wynagrodzenia w jed-

nostkach oświatowych; 

 w kwocie 7.398.589,32 zł zabezpieczono środki na wynagrodzenia w pla-

cówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

 w kwocie 1.698.357,07 zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla 

Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie; 

 w obrębie ochrony zdrowia określono poziom wynagrodzeń i składek od 

nich naliczanych na poziomie 1.318.915,00 zł (zgodnie z decyzją Wojewody 

Wielkopolskiego pismo FB-I.3110.4.2019.7 z dnia 21 października 2019 

roku); 

 dla pozostałych przyjęto planowane wynagrodzenia i składki od nich nali-

czane w wysokości 22.695.877,05 zł.  

Należy podkreślić, iż w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego na 2020 rok zabezpie-

czono środki na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w obszarze 

oświaty na poziomie 84,1% pierwotnego planu (wynikającego z planów na dzień 6 

listopada 2019 r., który był punktem wyjścia do oszacowania realnych działań i osz-

czędności). Przed zmianą poziom planowanych wydatków na wynagrodzenia dla 

pracowników placówek oświatowych oscylował na poziomie nieco ponad 66,6 mln 

zł. Powyższą kwotę skorygowano do poziomu 56,02 mln zł, dostosowując do możli-

wości finansowych realizacji wydatków. Oprócz opisanego w poprzednim przedsię-

wzięciu, planu utworzenia Centrum Usług Wspólnych (umożliwiającego uzyskanie 

oszczędności także na poziomie wynagrodzeń), planowana jest racjonalizacja arku-

szy organizacyjnych szkół w trakcie 2020 roku. Arkusz organizacyjny, będący doku-

mentem określającym poziom zatrudnienia w oświacie, przesądza o zdecydowanej 

większości kosztów utrzymania oświaty, dlatego jest tak istotnym elementem deter-

minującym poziom wydatków bieżących Powiatu. Przewiduje się parametryzację za-

trudnienia w oświacie poprzez ustalenie limitu etatów, korzystając z tzw. zasadni-

czego wskaźnika organizacji liczby godzin nauczyciela. Po przemnożeniu liczby 

uczniów przez wskaźnik organizacji otrzymany zostanie limit określający maksy-

malną liczbę etatów nauczycieli. Zasadnym wydaje się również weryfikacja liczby 

oddziałów w szkołach oraz liczebności klas, co ma swoje przełożenie na poziom ge-

nerowanych kosztów. Konieczne jest wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu placó-

wek oświatowych, przy zachowaniu dotychczasowych standardów nauczania. Moż-

liwe oszczędności oszacowano na poziomie nieco ponad 10 mln rocznie, jednakże 

szczegółowe kalkulacje i podjęcie oraz wdrożenie działań z zakresu racjonalizacji 

wydatków w oświacie, zespolonej niejako z reorganizacją arkuszy organizacyjnych 

szkół, będzie zasadniczym obszarem wzmożonych prac pracowników Wydziału 

Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Za prawidłową realizację 
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działania oraz wdrożenie efektywnego systemu edukacji odpowiedzialny będzie Dy-

rektor Wydziału. 

Przewidywane efekty finansowe po wdrożeniu działania w zakresie zmniejszenia 

wydatków na wynagrodzenia w obszarze oświaty przedstawia poniższa tabela. Za-

kłada się, że w pierwszym roku działania Powiat Gnieźnieński osiągnie oszczędność 

na poziomie prawie 10 596 tys. zł, natomiast w całym okresie realizacji działania wy-

datki te spadną o około 147,1 mln zł. Z uwagi na olbrzymie znaczenie oszczędności 

z tym obszarze, nadzwyczaj ważne będzie bieżące monitorowanie oraz raportowa-

nie poziomu realizacji tego przedsięwzięcia oszczędnościowego. Założenia przyjęte 

do prognozowania poziomu przewidywanych wydatków w kolejnych latach, a co się 

z tym wiąże, poziomu docelowych oszczędności oraz wyznaczenia granicznego po-

ziomu wydatków bieżących na wydatki w ramach obszaru wynagrodzeń dla oświaty, 

są zgodne z założeniami przyjętymi do opracowania Projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031.  

Tabela 29. Przewidywane efekty finansowe dotyczące zmniejszenia wydatków na wy-

nagrodzenia (oświata) w latach 2020-2031 

RACJONALIZACJA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA (OŚWIATA) 

Symbol klasyfikacji 
budżetowej 

Dział 801  

Rozdział 80102, 80105, 80115, 80117,80120, 80134, 80140,80152, 80195 

Paragraf Paragrafy związane z wynagrodzeniami 

Organ odpowiedzialny  Zarząd Powiatu 

Sposób działania Ograniczenie wydatków 

Termin działania Od 2020 roku 

Pierwszy rok efektów finanso-
wych 

2020 rok 

Spadek wydatków w pierwszym 
roku działania 

10 596 234 

Spadek wydatków w okresie 
prognozy 

147 106 853 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

wydatki razem (przed zmianą)* 66 617 002 68 748 608 70 468 404 72 231 572 74 038 787 75 890 351 

oszczędność 10 596 234 10 935 314 11 208 696 11 488 914 11 776 137 12 070 540 

wydatki razem (po zmianie) 56 020 768 57 813 294 59 259 707 60 742 658 62 262 650 63 819 811 

  2026 2027 2028 2029 2030 2031 

wydatki razem (przed zmianą)* 77 787 564 79 731 693 81 723 695 83 765 417 85 858 102 88 003 042 

oszczędność 12 372 304 12 681 611 12 998 652 13 323 618 13 656 708 13 998 126 

wydatki razem (po zmianie) 65 415 260 67 050 082 68 725 043 70 441 799 72 201 393 74 004 916 

Źródło: opracowanie własne. 

Bezsprzecznie, największe znaczenie mają wydatki na wynagrodzenia w oświacie, 

odpowiadające średnio za 55,55% wszystkich wynagrodzeń wypłacanych z budżetu 

Powiatu. Kolejne miejsca pod względem omawianego udziału zajmują wydatki na 

honoraria w działach „750 – Administracja publiczna” oraz „754 – bezpieczeństwo 

publiczne (…)”. Odpowiadają one za kolejno 11,60% oraz 6,97% wszystkich wydat-

ków na wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę powyższe, oprócz zmian przewidzianych 

w zakresie oszczędności w oświacie, w ramach niniejszego Programu Postępowa-
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nia Ostrożnościowego przewiduje się również działania z zakresu racjonalizacji wy-

datków na wynagrodzenia w pozostałych obszarach funkcjonowania Powiatu, w tym 

w obrębie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.  

Działania z tego obszaru będą obejmowały przede wszystkim racjonalizację struk-

tury organizacyjnej Starostwa oraz jednostek podległych. Oszczędności przewiduje 

się mi. in. poprzez: 

 redukcję etatów osób przechodzących na emeryturę; 

 ograniczenie zatrudnienia osób w wieku emerytalnym, 

 rezygnację z zawierania umów zlecenia;  

 ograniczenie zatrudnienia. 

Jak wynika z danych historycznych, średnie miesięczne wynagrodzenie w Staro-

stwie w przeliczeniu na etat szacuje się na poziomie 5.037,00 zł, co wraz z łącznymi 

kosztami pracodawcy stanowi wydatek na poziomie 6.548,00 zł (kalkulacją objęto 

141 pracowników Starostwa, wypracowujących łącznie 136,45 etatu). Możliwe wa-

rianty oszczędności z tego zakresu w obrębie Starostwa Powiatowego przedsta-

wiono w tabeli poniżej.  

Tabela 30. Możliwe oszczędności wynikające z redukcji zatrudnienia  

Parametr Wartość 

Średnie miesięczne 
wynagrodzenie 
w Starostwie 
w przeliczeniu na 
etat 

5 037 zł 

Koszty pracodawcy 1 511 zł 

Łączne koszty po-
noszone na 1 etat 

6 548 zł 

Zmniejszenie za-
trudnienia o (liczba 
etatów) 

10 20 30 40 43 45 

Średnia roczna 
oszczędność 

936 364 1 872 728 2 809 092 3 745 456 4 026 365 4 213 638 

Źródło: opracowanie własne. 

Bazując na uśrednionych wartościach wynagrodzeń w obrębie Starostwa Powiato-

wego w Gnieźnie, można przyjąć orientacyjny poziom redukcji zatrudnienia. Wy-

datki na wynagrodzenia zostaną ograniczone do niezbędnego minimum.  

Należy podkreślić, iż oprócz zmian w zakresie zatrudnienia w Starostwie Powiato-

wym i w oświacie, przewidywana jest także racjonalizacja zatrudnienia w pozosta-

łych jednostkach nadzorowanych przez Powiat. Ponadto w obrębie Starostwa Po-

wiatowego planuje się podjęcie próby połączenia niektórych Wydziałów Starostwa, 

celem optymalizacji i poprawy efektywności pracy pracowników.  

Przewidywane efekty finansowe po wdrożeniu działania w zakresie zmniejszenia 

wydatków na wynagrodzenia w pozostałych obszarach z wyłączeniem oświaty 

(w tym Starostwo Powiatowe) przedstawia poniższa tabela. Zakłada się, że w pierw-

szym roku działania Powiat Gnieźnieński osiągnie oszczędność na poziomie prawie 

4 075 tys. zł, natomiast w całym okresie realizacji działania wydatki te spadną 

o około 58,37 mln zł. Założenia przyjęte do prognozowania poziomu przewidywa-
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nych wydatków w kolejnych latach, a co się z tym wiąże, poziomu docelowych osz-

czędności oraz wyznaczenia granicznego poziomu wydatków bieżących na wydatki 

w ramach obszaru wynagrodzeń dla oświaty, są zgodne z założeniami przyjętymi do 

opracowania projektu Wieloletnie prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na 

lata 2020-2031. Wydatki na transfery w 2021 roku zostały zaprognozowane w opar-

ciu o wskaźnik analogiczny do dochodów na transfery (przyjęty w założeniach do 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-

2021, zaś pozostałe środki indeksowano o wskaźnik realnego wzrostu wynagro-

dzeń. w latach 2022-2031 dokonano indeksacji wartości o wskaźnik inflacji (w opar-

ciu o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicz-

nych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych 

ustaw). Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 paździer-

nika 2019 r., 

Tabela 31. Przewidywane efekty finansowe dotyczące zmniejszenia wydatków na wy-

nagrodzenia (pozostałe obszary, w tym Starostwo Powiatowe) w latach 2020-2031 

ZAWIESZENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA (POZOSTAŁE OBSZARY) 

Symbol klasyfika-
cji budżetowej 

Dział -  

Rozdział  - 

Paragraf Paragrafy związane z wynagrodzeniami 

Organ odpowiedzialny Zarząd Powiatu  

Sposób działania Ograniczenie wydatków 

Termin działania Od 2020 roku 

Pierwszy rok efektów finanso-
wych 

2020 rok 

Spadek wydatków w pierwszym 
roku działania 

4 075 206 

Spadek wydatków w okresie 
prognozy 

58 369 277 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

wydatki razem (przed zmianą)* 37 186 944 38 361 203 39 564 031 40 843 329 42 155 301 43 411 372 

oszczędność 4 075 206 4 205 612 4 340 192 4 479 078 4 622 409 4 770 326 

wydatki razem (po zmianie) 33 111 738 34 155 591 35 223 839 36 364 251 37 532 893 38 641 046 

  2026 2027 2028 2029 2030 2031 

wydatki razem (przed zmianą)* 44 610 399 45 785 801 46 912 700 48 063 053 49 213 442 50 389 217 

oszczędność 4 918 206 5 070 670 5 227 861 5 389 925 5 551 622 5 718 171 

wydatki razem (po zmianie) 39 692 193 40 715 131 41 684 839 42 673 128 43 661 820 44 671 046 

Źródło: opracowanie własne. 

OGRANICZENIE WYDATKÓW NA PROMOCJĘ 

W związku z przystąpieniem przez Powiat Gnieźnieński do realizacji programu po-

stępowania ostrożnościowego, władze Powiatu podjęły decyzję o całkowitej rezy-

gnacji z realizacji wydatków na promocję. W latach 2016-2018 roku wydatki na pro-

mocję Powiatu Gnieźnieńskiego kształtowały się na średnim poziomie 139.846 zł. 

Plan wydatków w 2019 roku, na 30 września 2019 roku wynosił 155.321 zł. W 2020 

roku przyjęto wydatki na promocję na poziomie 108 tys. zł, które wynikają z realizacji 



 
Część II. Wykaz przedsięwzięć ostrożnościowych z uzasadnieniem i harmonogramem wdrażania 

Strona | 51

zadania przyjętego w ramach Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyj-

nego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031. Powyższa kwota dotyczy reali-

zacji dwóch projektów: 

 projekt I/1/d Promocja gospodarcza powiatu (kwota 7.000 zł); 

 projekt III/2/a Promocja powiatu poprzez reklamę ATL i BTL (kwota 101.500 

zł). 

Przewiduje się, że w latach 2021-2022 wydatki na promocję powiatu zostaną zamro-

żone. Natomiast w kolejnych latach, zakładając terminową realizację pozostałych 

działań ostrożnościowych i poprawę sytuacji finansowej,  możliwe będzie przywró-

cenie wydatków w tym obszarze, aby nie zahamować rozwoju Powiatu w długim 

obszarze i wznowić propagowanie potencjału Powiatu.  Przewidywane efekty finan-

sowe po wdrożeniu działania przedstawia poniższa tabela. Zakłada się, że w pierw-

szym roku działania Powiat Gnieźnieński osiągnie oszczędność na poziomie prawie 

52,5 tys. zł, natomiast w całym okresie realizacji działania wydatki te spadną o pra-

wie 400 tys. zł. 

Tabela 32. Przewidywane efekty finansowe dotyczące zawieszenia wydatków na pro-

mocję w latach 2020-2031 

OGRANICZENIE WYDATKÓW NA PROMOCJĘ 

Symbol klasyfikacji budżetowej 

Dział 750 

Rozdział 75075 

Paragraf - 

Organ odpowiedzialny Zarząd Powiatu  

Sposób działania Ograniczenie wydatków 

Termin działania Od 2020 roku 

Pierwszy rok efektów finansowych 2020 rok 

Spadek wydatków w pierwszym roku działania 52 500 

Spadek wydatków w okresie prognozy 399 977 

  2020 2021 2022 

wydatki razem (przed zmianą)* 161 000 169 205 178 272 

oszczędność 52 500 169 205 178 272 

wydatki razem (po zmianie) 108 500 0 0 

Źródło: opracowanie własne. 

OGRANICZENIE POZOSTAŁYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 

W celu uzyskania wyższych oszczędności konieczne stało się oszacowanie możli-

wych oszczędności także w zakresie pozostałych wydatków bieżących, które mogą 

zostać poniesione w niższej kwocie aniżeli pierwotnie to planowano, bądź ich reali-

zacja będzie mogła nastąpić - w wyniku polepszenia sytuacji finansowej Powiatu – 

w latach kolejnych.  

W związku z powyższym, dokonano parametryzacji tej kategorii budżetu, uwzględ-

niającej pomniejszenie wydatków o 18,85%, co daje kwotę  oszczędności na pozio-

mie 1.001.262,62 zł. Realizacja tego zamierzenia będzie możliwa do wykonania po-

przez ścisły monitoring kierunków wydatkowania środków oraz skonkretyzowanie 

zapotrzebowania na środki finansowe, z szczegółowym wskazaniem konkretnego 

celu wydatkowania poszczególnych kwot przez jednostki. 
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Przewidywane efekty finansowe po wdrożeniu działania przedstawia poniższa ta-

bela. Zakłada się, że w całym okresie realizacji działania Powiat Gnieźnieński osią-

gnie oszczędność na poziomie 15 mln zł. 

Tabela 33. Przewidywane efekty finansowe dotyczące zmniejszenia pozostałych wydat-

ków bieżących w latach 2020-2031 

OGRANICZENIE POZOSTAŁYCH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 

Symbol klasyfika-
cji budżetowej 

Dział -  

Rozdział  - 

Paragraf Paragrafy związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi 

Organ odpowiedzialny Zarząd Powiatu  

Sposób działania Ograniczenie wydatków 

Termin działania Od 2020 roku 

Pierwszy rok efektów finanso-
wych 

2020 rok 

Spadek wydatków w pierwszym 
roku działania 

1 001 263 

Spadek wydatków w okresie pro-
gnozy 

15 007 931 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

wydatki razem (przed zmianą)* 5 311 740 5 582 441 5 881 593 6 191 145 6 521 857 6 816 988 

oszczędność 1 001 263 1 052 290 1 108 680 1 167 031 1 229 370 1 285 002 

wydatki razem (po zmianie) 4 310 477 4 530 151 4 772 912 5 024 114 5 292 487 5 531 986 

  2026 2027 2028 2029 2030 2031 

wydatki razem (przed zmianą)* 6 970 795 7 098 852 7 174 911 7 264 597 7 355 405 7 447 347 

oszczędność 1 313 995 1 338 134 1 352 471 1 369 377 1 386 494 1 403 825 

wydatki razem (po zmianie) 5 656 800 5 760 718 5 822 440 5 895 221 5 968 911 6 043 522 

Źródło: opracowanie własne. 

OGRANICZENIE WYDATKÓW W RAMACH WSPO NA LATA 2014-2020 

Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego został przy-

jęty uchwałą Nr XLIII/292/2013 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 

2013 roku, który podlegał aktualizacjom. Zawiera on najbardziej istotne i strate-

giczne dla samorządu powiatowego działania o charakterze długofalowym. Doku-

ment jest zgodny z dokumentami krajowymi, regionalnymi i sektorowymi obowiązu-

jącymi na lata 2014-2020.  

Rokrocznie przedkładany jest raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Pro-

gramu operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020. Punktem wyjścia 

do zdiagnozowania możliwych obszarów do poszukiwania oszczędności był plan 

wydatków w ramach WSPO 2020 według wartości wynikających z projektu aktual-

nego na wrzesień 2019 roku. Łączny plan wydatków w tym obrębie oscylował na 

kwotę 30.783.449 zł. Po wprowadzonych korektach, zaplanowany poziom wydatków 

finansowanych ze środków budżetu powiatu w 2020 roku będzie się kształtował na 

poziomie 22.983.359 zł. Otrzymana kwota w 2020 roku wynika ze szczegółowej ana-

lizy potrzeb i możliwości, otrzymując tym samym oszczędność w zakresie WSPO na 

poziomie 7.800.090 zł.  

Część wydatków, które stanowią oszczędność, wynikają z ograniczenia realizacji 

zadań bieżących, jak i z ograniczenia wydatków inwestycyjnych. Co za tym idzie 

ograniczenie wydatków bieżących w 2020 roku wyniesie 780.880 zł, co stanowi 
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11,12% oszczędności. Pozostała wartość, tj. 7.019.210 zł wynika z ograniczenia wy-

datków innych niż bieżące. 

Trudna sytuacja finansowa spowodowała konieczność zawieszenia części zadań, 

które dotychczasowo realizowane były przez Powiat Gnieźnieński. Co za tym idzie 

w celu poprawy relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych 

oraz poprawy płynności zawieszono: 

1. wsparcie działalności klubów sportowych (330.000 zł); 

2. wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodo-

wego (117.300 zł); 

3. organizacje imprez sportowych propagujących wybrane dyscypliny spor-

towe (65.000 zł); 

4. stypendia i nagrody sportowe (40.000 zł); 

5. tworzenie i doposażenie laboratoriów szkolnych oraz zakup pomocy nauko-

wych i sprzętu specjalistycznego (70.000); 

uzyskując tym samym oszczędność na poziomie 622.300 zł. 

W celu uzyskania wyższych oszczędności konieczne stało się oszacowanie wydat-

ków, które mogą zostać poniesione w niższej kwocie aniżeli pierwotnie to plano-

wano, bądź ich realizacja będzie mogła nastąpić - w wyniku polepszenia sytuacji 

finansowej Powiatu – w latach kolejnych. w związku z powyższym dokonano szcze-

gółowej weryfikacji planowanych wydatków z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców 

skorelowanych ze zdolnością finansową Powiatu, uzyskując tym samym oszczęd-

ność w 2020 roku na poziomie realizacji następujących zadań: 

1. informatyzacja szpitala (kwota oszczędności 13.026.760 zł); 

2. remonty dróg poprzez wykonanie nakładek bitumicznych (kwota oszczędno-

ści 3.800.000 zł); 

3. budowa i przebudowa dróg (kwota oszczędności 2.194.769 zł); 

4. wsparcie zakupu i wymiana sprzętu oraz wsparcie działalności powiatowych 

służb i podmiotów ratowniczych (kwota oszczędności 147.300 zł); 

5. rozwój i promocja turystyki kolejowej w Powiecie Gnieźnieńskim (kwota osz-

czędności 61.557 zł); 

6. Gnieźnieński Program Wspierania Edukacji (kwota oszczędności 60.000 zł); 

7. Centrum Aktywności Społecznej Largo (kwota oszczędności 59.604 zł); 

8. organizacja cyklicznych imprez kulturalnych (kwota oszczędności 55.000 zł); 

9. czas do przedszkola (kwota oszczędności 54.323 zł); 

10.  zmniejszenie ryzyka powodziowego (kwota oszczędności 50.000 zł); 

11.  promocja Powiatu poprzez reklamę typu ATL i BTL (kwota oszczędności 

48.500 zł); 

12.  przemoc Pomoc MOC - przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie 

(kwota oszczędności 30.000 zł); 

13. pozostałe (kwota oszczędności 145.000 zł). 

Mimo trudnej sytuacji finansowej, obok weryfikacji możliwych oszczędności Powiat 

Gnieźnieński podjął również weryfikację koniecznych wydatków, aktualizując WSPO 

o wydatki, których zrealizowanie jest niezbędne, prowadzące do utrzymania posia-

danego majątku w należytym stanie, dostosowanym do zmieniających się wymagań 

ze strony użytkowników, prowadzące jednak do zwiększenia uprzednio planowa-

nych nakładów. w związku z tym, konieczne staje się zrealizowanie zadań polega-

jących na modernizacji obiektów należących do Powiatu, w szczególności: CKZiU, 

ZSP nr 2, Starostwo Powiatowe, MOS, ZSEO, II LO, ZSP nr 2, SOSW nr 1, SOSW 
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nr 2 (wartość realizacji zadania wyniesie 10.529.064 zł, przy czym kwota ta w sto-

sunku do planu wrześniowego wzrosła o 9.659.654 zł). 

Oprócz konieczności realizacji modernizacji budynków i budowli będących własno-

ścią Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiat planuje zwiększyć nakłady w ramach 7 pro-

jektów, na łączną wartość 2.895.069 zł, z czego środki te stanowią wkład własny 

przede wszystkim w ramach wygranych konkursów. 

Szczegółowe zmiany w aspekcie poprawy sytuacji finansowej Powiatu Gnieźnień-

skiego poprzez ograniczenie wydatków w ramach WSPO na 2020 rok przedstawia 

tabela poniżej.  

Tabela 34. Efekty finansowe wynikające z weryfikacji zadań w ramach WSPO 
w 2020 roku 

Wyszczególnienie WSPO 

Planowane wydatki - wrzesień 30 783 449 

Zaniechanie zadań ze względu na trudną sytuację finansową - 622 300 

Ograniczenia wydatków na zadania -19 732 513 

Zwiększenie zadań +12 554 723 

Planowane wydatki - listopad 22 983 359 

Efekt działań 7 800 090 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawienia WSPO 2014-2020. 

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ SZPITALA POMNIK CHRZTU 

POLSKI POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMU POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO 

SZPITALA 

Zadania powiatu w odniesieniu do problematyki ochrony zdrowia wynikają przede 

wszystkim z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym, który wskazuje, 

iż powiat wykonuje określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w za-

kresie promocji i ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowy zakres kompetencji 

w omawianym obszarze określają inne ustawy, związane m.in. z zapewnieniem do-

stępu do opieki ambulatoryjnej. w Powiecie Gnieźnieńskim najważniejsza rola w po-

wyższym zakresie dotyczy tego, że Powiat jest podmiotem tworzącym Zespołu 

Opieki Zdrowotnej, dlatego jedno z bardziej istotnych działań ujętych w programie 

postępowania ostrożnościowego stanowi zwiększenie efektywności ekonomicznej 

Szpitala Pomnik Chrztu Polski poprzez realizację programu postępowania napraw-

czego, który zakłada m.in.: 

1. optymalizację kosztów działalności, poprzez np. racjonalizację transportu we-

wnętrznego oraz transportu pacjentów; 

2. zwiększenie przychodów, wynikające chociażby z ustawowego wzrostu na-

kładów na lecznictwo oraz wykonywaniem większej liczby zabiegów nielimi-

towanych; 

3. restrukturyzację zadłużenia. 

Zarówno opracowanie wcześniej wymienionego programu naprawczego, jak i po-

krycie straty netto podmiotu, wynikają z zapisów ustawy o działalności leczniczej, 

w tym art. 59 ust. 2, który wskazuje, iż podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 
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9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samo-

dzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy 

tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta przez samodzielny publiczny za-

kład opieki zdrowotnej, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amorty-

zacji albo 12 miesięcy od upływu terminu określonego powyżej wydać rozporządze-

nie, zarządzenie albo podjąć uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego za-

kładu opieki zdrowotnej – jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta 

we własnym zakresie jednostkę oraz po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość 

ujemną 

Z uwagi na to, iż jak wynika z informacji uzupełniających do Planu naprawczego 

Szpitala Pomnik Chrztu Polski, ujemny wynik finansowy będzie obejmować okres od 

roku 2018 do 2020 roku, sfinansowanie ujemnego wyniku finansowego samodziel-

nego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zostało ujęte w programie postępowa-

nia ostrożnościowego, co przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 35. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

Wyszczególnienie 2020 2021 2022 

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wy-
niku finansowego samodzielnego publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej  

4 443 762 3 834 100 50 200 

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 

2020 oraz informacji uzupełniających do Planu naprawczego Szpitala Pomnik Chrztu Polski. 

Warto podkreślić, iż rokrocznie kwota przeznaczonych na pokrycie straty środków 

wykazuje tendencję malejącą, przy czym największa wartość dotyczy roku 2020 

i wynosi w przybliżeniu 4.443.762 zł. Od roku 2023 zgodnie z założeniami ujętymi 

w Planie naprawczym Szpitala Pomnik Chrztu Polski samodzielny publiczny zakład 

opieki zdrowotnej będzie osiągać zysk, stąd nie będzie zachodzić konieczność wy-

datkowania dodatkowych środków z budżetu Powiatu na ten cel. Zasadne jest wska-

zanie, iż poprzednio Powiat Gnieźnieński w 2015 roku pokrył ujemny wynik finan-

sowy Szpitala, jednakże wówczas omawiane wydatki wyniosły około 1.385.474 zł, 

co stanowiło znacznie niższą kwotę niż w roku 2020 lub 2021.  

Dodatkowo należy zauważyć wydatki w zakresie ochrony zdrowia, które dotychczas 

Powiat Gnieźnieński realizował, a które w ramach programu postępowania ostroż-

nościowego należy także ograniczyć. Jak przedstawia poniższa tabela, od roku 2016 

do 2019 roku, Powiat przeznaczał na wykonywanie zadań w omawianym zakresie 

ponad 10.000.000 zł. Jednocześnie od 2016 roku kwota wydatków majątkowych 

przekracza wartość wydatków bieżących, przy czym największe środki dotyczyły 

roku 2018, w którym wartość najważniejszych zadań, takich jak m.in.: Podniesienie 

jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w tym: 

usługi elektroniczne oraz Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposa-

żenia i budowa lądowiska, wyniosła 17.318.876 zł. 

Tabela 36. Wydatki w ochronie zdrowia w latach 2014-2019 

Wydatki w ochro-
nie zdrowia 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

bieżące 4 729 002 4 963 130 2 943 414 2 394 475 1 853 165 1 638 941 

majątkowe 1 041 047 527 367 6 838 637 11 836 993 17 318 876 9 286 841 
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łącznie 5 770 049 5 490 497 9 782 051 14 231 468 19 172 041 10 925 782 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu za lata 2014-2018 

oraz planu budżetu po III kwartale 2019r. 

Ponadto, jak zostało wskazane powyżej, w związku z programem postępowania 

ostrożnościowego, w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na 

rok 2020 zaplanowano znacznie niższe wydatki w ochronie zdrowia, które wynoszą 

w przybliżeniu 6.037.899 zł, przy czym największa kwota będzie uwzględniać pokry-

cie ujemnego wyniku finansowego Szpitala za rok 2018, szczegółowo omówione 

wcześniej. 

Należy podkreślić, iż Powiat Gnieźnieński powinien zmierzać do bieżącego monito-

ringu wykonywania planu naprawczego Szpitala, gdyż założone w nim wartości zna-

cząco wpływają na budżet jednostki, dlatego ważne jest ich efektywne wykonywanie. 

Ponadto warto zauważyć, iż w związku z realizacją programu postępowania ostroż-

nościowego nie będzie możliwe przekazywanie tak wysokich dotacji jak w ubiegłych 

latach, szczególnie ze względu na to, iż na pięć głównych zadań, w tym dwa wska-

zane poprzednio, przeznaczono łącznie w przybliżeniu 50.032.103 zł, przy czym 

zdecydowaną większość stanowiły środki powiatu. Natomiast drugim źródłem finan-

sowania były środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz dysponenta części bu-

dżetowej 85/30 województwo wielkopolskie. Dane w tym zakresie ujęto w tabeli po-

niżej. 

Tabela 37. Przykładowe dotacje przeznaczone na Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieź-
nie 

Źródło finansowania Kwota 

Dotacje z rezerwy ogólnej 13 535 590 

Środki Powiatu  36 496 513 

Łącznie 50 032 103 

Źródło: opracowanie własne  na podstawie  

W omawianej problematyce warto również wskazać na wyrok Trybunału Konstytu-

cyjnego z dnia 20 listopada 2019 roku sygn. akt K 4/17, który dotyczy odpowiedzial-

ności finansowej jednostek samorządu terytorialnego (jako podmiotu tworzącego) 

za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Trybunał 

orzekł o niezgodności z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej art. 59 ust. 

2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie, w jakim 

zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem tworzącym 

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto stanowią-

cej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, 

które wywołują obligatoryjne skutki finansowe dla działania samodzielnego publicz-

nego zakładu opieki zdrowotnej. Przepis traci moc obowiązującą po upływie 18 mie-

sięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, za-

tem ze względu na szybsze wdrożenie programu postępowania ostrożnościowego, 

nie będzie on dotyczyć roku 2020, choć należy mieć go na uwadze pod kątem dzia-

łań od roku 2021, a także lat kolejnych.  

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW Z CZYNSZÓW  

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią jedno z usta-

wowych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 5 ust. 
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1 pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do źródeł docho-

dów własnych powiatu zalicza się dochody z majątku. Zapis ten w połączeniu z prze-

pisami określonymi w art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym, stano-

wiącymi o gospodarowaniu mieniem jako jednym z zadań powiatu oraz art. 25b 

ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiącym o kompetencjach zarządu po-

wiatu do gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości daje zarządowi po-

wiatu podstawę do realnego kształtowania polityki cenowej w zakresie stawek najmu 

i dzierżawy, a co za tym idzie wpływania na wysokość dochodów budżetowych 

z tego tytułu. 

Dochody z najmu i dzierżawy klasyfikowane w paragrafie 075 zaplanowane zostały 

w kwocie 485.663,32 zł, co stanowi ok. 1% dochodów własnych w budżecie Powiatu 

Gnieźnieńskiego na rok 2020. 

Rozpatrując poziom ww. dochodów w ujęciu retrospektywnym zauważyć, można, że 

wysokość planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy na rok 2020 w porów-

naniu do lat ubiegłych znacząco spada. w ostatnich pięciu latach dochody z tego 

tytułu kształtowały się na relatywnie stabilnym poziomie około miliona złotych rocz-

nie. w roku 2020 planuje się ich spadek o połowę. Trzeba przy tym wskazać, że taki 

stan spowodowany jest w głównej mierze zmniejszeniem zasobu nieruchomości, co 

ma się dokonać w głównej mierze poprzez sprzedaż mieszkania przy ul. Kawiary 

oraz planowaną sprzedaż nieruchomości przy ul. Sobieskiego. Należy zatem zazna-

czyć, że spadek dochodów z tytułu najmu i dzierżawy wynika z działań mających na 

celu zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku wchodzących 

w skład zasobu nieruchomości Powiatu Gnieźnieńskiego. 

Tabela 38. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Gnieź-
nieńskiego 

Dochody z tytułu 
najmu i dzierżawy 

2014 2015 2016 2017 2018 20192 

§ 075 1 003 394 910 214 936 008 1 002 830 984 148 1 017 549 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych Rb-27s za 

lata 2014-2018 oraz planu budżetu na rok 2019. 

Planowane na 2020 rok wpływy do budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu najmu 

i dzierżawy oszacowane zostały na poziomie 485.663,32 zł po uwzględnieniu sta-

wek wyjściowych określonych w Uchwale Nr 1582/2018 z dnia 07.11.2018 roku 

w sprawie: zatwierdzenia stawek wyjściowych najmu, dzierżawy, jednorazowego 

udostępnienia mienia przez jednostki organizacyjne Powiatu Gnieźnieńskiego na 

rok 2019 ze zmianami oraz cenników sporządzonych przez jednostki organizacyjne 

na potrzeby zatwierdzenia stawek wyjściowych najmu i dzierżawy na 2020 rok. 

w tym miejscu należy wskazać, że w dniu 20 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu 

Gnieźnieńskiego podjął uchwałę nr 375/2019 w sprawie zatwierdzenia stawek wyj-

ściowych najmu, dzierżawy, jednorazowego udostępnienia mienia Powiatu przez 

jednostki organizacyjne Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2020. Rzeczona uchwała 

wprowadza istotne zwiększenia stawek najmu, w szczególności w obrębie wynajmu 

sali lekcyjnych, konferencyjnych oraz sali gimnastycznych. Stawka najmu ww. w po-

równaniu do stawek z roku 2019 wzrośnie średnio o 30,8%. Natomiast biorąc pod 

uwagę zasób lokalów użytkowych, biurowych, magazynowych etc. Wzrost stawek 

najmu kształtował się na poziomie nie przekraczającym planowanego poziomu in-

flacji, tj. 2,5%.  

                                                      
2 Przewidywane wykonanie dochodów wg planu budżetu 
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Uwzględniając całościowo zaktualizowane stawki najmu i dzierżawy określone 

w ww. uchwale, oszacowano, że w przypadku braku ich aktualizacji w 2020 roku pla-

nowane dochody z najmu byłyby o około 34 357 zł niższe w stosunku do planu okre-

ślonego w projekcie budżetu. Oznacza to, że w okresie prognozy, tj. do roku 2031 

aktualizacja stawek najmu i dzierżawy pozwoli na wygenerowanie dodatkowych do-

chodów w łącznej wysokości 485 681 zł. w tym miejscu należy wskazać, że w per-

spektywie najbliższych lat niniejsze stawki mogą ulec zwiększeniu poprzez podej-

mowanie kolejnych, corocznych uchwał aktualizujących. Natomiast w kolejnych la-

tach nie przewiduje się tak znaczącego wzrostu stawek m.in. w zakresie cen najmu 

sali lekcyjnych, konferencyjnych oraz sali gimnastycznych. Niemniej każdy wzrost 

stawek najmu i dzierżawy ponad poziom prognozowany w kolejnych latach spowo-

duje jeszcze większe dochody z tego tytułu w całym analizowanym okresie. 

Tabela 39. Przewidywane efekty finansowe dotyczące aktualizacji stawek najmu 
i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Gnieźnieńskiego 

Aktualizacja stawek najmu i dzierżawy 

Symbol klasyfikacji bu-
dżetowej 

Dział - 

Rozdział - 

Paragraf 075 

Organ odpowiedzialny Zarząd Powiatu 

Sposób działania Podjęcie uchwały zarządu 

Termin działania 20 listopada 2019 r. 

Pierwszy rok efektów finansowych 2020 rok 

Wzrost dochodów w pierwszym roku działania 34 357 

Wzrost dochodów w okresie prognozy 485 681 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

dochody razem (przed zmianą)* 451 306 465 166 481 213 499 207 517 520 532 879 

efekt finansowy 34 357 35 429 36 668 38 057 39 471 40 662 

dochody razem (po zmianie) 485 663 500 595 517 881 537 264 556 991 573 541 

  2026 2027 2028 2029 2030 2031 

dochody razem (przed zmianą)* 545 994 557 330 565 969 574 499 582 911 591 280 

efekt finansowy 41 682 42 567 43 227 43 879 44 521 45 160 

dochody razem (po zmianie) 587 676 599 897 609 196 618 377 627 432 636 440 

Źródło: opracowanie własne 
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CZĘŚĆ III. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANYCH EFEKTÓW 

FINANSOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ OSTROŻNOŚCIOWYCH 

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ OSTROŻNOŚCIO-

WYCH 

Działania wprowadzane w ramach programu ostrożnościowego zostały wybrane w 

taki sposób, aby zapewnić pełną kontrolę organu stanowiącego i organu wykonaw-

czego nad możliwością ich wdrożenia. Pozwoli to na sprawne wprowadzenie po-

szczególnych decyzji w życie, a tym samym przyspieszy osiągnięcie efektów finan-

sowych, które zostały przedstawione w kolejnym punkcie. Natomiast poniższa tabela 

stanowi podsumowanie terminów realizacji poszczególnych działań, które były okre-

ślane na potrzeby realizacji poszczególnych przedsięwzięć ostrożnościowych. 

Tabela 40. Harmonogram wprowadzania przedsięwzięć ostrożnościowych 

Działanie 
Termin wdro-

żenia 
Pierwszy rok efek-
tów finansowych 

Lata efektów fi-
nansowych 

Powołanie Centrum Usług Wspólnych  1.01.2020 2020 2020-2031 

Racjonalizacja wydatków na wynagrodzenia 
1.01 -

31.12.2020 
2020 2020-2031 

Ograniczenie pozostałych wydatków bieżących 1.01.2020 2020 2020-2031 

Ograniczenie wydatków na promocję 1.01.2020 2020 2020-2022 

Ograniczenie wydatków w ramach WSPO na lata 
2014-2020 

1.01.2020 2020 2020-2031 

Zwiększenie efektywności ekonomicznej Szpitala Po-
mnik Chrztu Polski w Gnieźnie 

1.01.2020 2020 2020-2031 

Zwiększenie dochodów z czynszów 1.01.2020 2020 2020-2031 

Źródło: opracowanie własne. 

Przez termin wdrożenia, należy rozumieć podjęcie decyzji przez organ odpowie-

dzialny za dane przedsięwzięcie ostrożnościowe, w szczególności podjęcie 

uchwały, wydanie zarządzenia lub przeprowadzenie analizy i zatwierdzenie dal-

szych działań. 

EFEKTY FINANSOWE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH (ZESTAWIENIE 

PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH LA-

TACH) 

Przedstawiony program postępowania ostrożnościowego zakłada realizację działań, 

które mają przyczynić się do osiągnięcia dodatkowych dochodów oraz uzyskania 

określonych oszczędności. Przedsięwzięcie zaplanowane po stronie dochodów od-

nosi się do zwiększenia dochodów z czynszów. Należy podkreślić, iż z uwagi na 

sztywność budżetu Powiatu, charakterystyczną dla tego rodzaju jednostek samo-

rządu terytorialnego, działania po stronie dochodowej są nadzwyczaj trudne. 

Natomiast przedsięwzięcia po stronie wydatkowej obejmują podjęcie działań zwią-

zanych z utworzeniem centrum usług wspólnych, ograniczenie wydatków na dotacje 
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dla organizacji pożytku publicznego i zaostrzenie polityki inwestycyjnej (ogranicze-

nia wydatków  w ramach WSPO na lata 2014-2020), a także zawieszenie wydatków 

na promocję, racjonalizacja wydatków na wynagrodzenia oraz ograniczenie pozo-

stałych wydatków bieżących. Z uwagi na skalę problemów, jakie zostały wygenero-

wane przez ostatnie lata przez Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, w ramach 

opracowanego dokumentu wskazano również na przedsięwzięcie polegające na 

zwiększeniu efektywności ekonomicznej Szpitala. Niemiej z uwagi na zakres i skalę 

działania, w ramach niniejszego materiału przedstawione zostały wyłącznie najważ-

niejsze informacje, natomiast szczegółowy opis znajduje się w programie napraw-

czym szpitala. 

W poniższej tabeli poglądowo zaprezentowano skumulowane dane dotyczące po-

dejmowanych przedsięwzięć. Natomiast szczegółowe kalkulacje zostały przedsta-

wione w ramach opisu kolejnych działań, które zostały zawarte w planie przedsię-

wzięć naprawczych. 

Tabela 41. Skumulowane efekty finansowe działań naprawczych 

Działanie 
Efekty 
2020 

Efekty 
2020-2031 

Powołanie Centrum Usług Wspólnych  762 498 10 585 710 

Racjonalizacja wydatków na wynagrodzenia 14 671 440 205 476 130 

Ograniczenie pozostałych wydatków bieżących 1 001 263 15 007 931 

Ograniczenie wydatków na promocję 52 500* 399 977 

Ograniczenie wydatków w ramach WSPO na lata 2014-2020 7 800 090 7 800 090 

Zwiększenie dochodów z czynszów 34 357 485 681 

Suma 24 269 648 239 703 019 

*przy obliczaniu łącznej sumy efektów finansowych w 2020 roku nie ujmowano kwoty oszczędności na 

ograniczeniach w ramach promocji, gdyż kwota ta powiązana jest w 2020 roku z oszczędnościami na 

wydatkach bieżących w ramach WSPO na lata 2014-2020 

Źródło: opracowanie własne 

Odrębnym przedsięwzięciem ostrożnościowym, które będzie miało wpływ na finanse 

Powiatu, jest podjęcie działań w kierunku zwiększenia efektywności ekonomicznej 

Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, poprzez realizację programu napraw-

czego szpitala. Dzięki wyznaczeniu górnej granicy możliwego do pokrycia ujemnego 

wyniku finansowego SP ZOZ w najbliższych latach, zminimalizowano ryzyko jej po-

głębienia, co przy braku kontroli, mogłoby zachwiać finanse Powiatu.  

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA 

LATA 2020-2031  

Powiat Gnieźnieński stoi przed trudnym zadaniem jakim jest realizacja postanowień 

zawartych w ramach działań naprawczych. Wieloletnia prognoza finansowa jest do-

kumentem, który działania te przekłada na kształtowanie się sytuacji finansowej 

w najbliższych latach. Powodzenie realizacji założeń Programu Postępowania 

Ostrożnościowego jest kluczowym elementem prawidłowej realizacji niniejszej pro-

gnozy. Dlatego już w roku 2020 prowadzony będzie stały monitoring wykonywanych 

działań, w celu jak najszybszego reagowania w przypadku problemów bądź opóź-

nień. 
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Ryc. 10. Kształt wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych wg WPF Po-
wiatu Gnieźnieńskiego po uwzględnieniu działań ostrożnościowych 

 

 Źródło: opracowanie własne. 

Na wykresie powyżej zaprezentowano kształtowanie się wskaźnika z art. 243 ustawy 

o finansach publicznych na podstawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031. Po wprowadzeniu 

określonych przedsięwzięć oszczędnościowych w 2020 roku i zaprognozowaniu 

tych działań w kolejnych latach, spełnienie ustawowej relacji z art. 243 nie jest za-

grożone.  

Mimo istotnego planu oszczędności, przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Gnieźnieńskiego wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprogno-

zowane, w ocenie osób sporządzających prognozę, w sposób bezpieczny. Przyjęty 

podział na kategorie wykorzystywane do prognozowania zapewnia możliwie do-

kładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych. 
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Tabela 42. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2020-2031 

Lp. Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Dochody ogółem 163 170 699,03 158 300 559,92 160 046 651,29 165 800 145,27 171 887 773,65 176 994 990,17 

1.1 Dochody bieżące, z tego: 151 731 932,58 155 196 653,59 160 039 296,91 165 792 607,04 171 880 046,96 176 987 070,31 

1.1.1 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku do-

chodowego od osób fizycznych 
34 774 758,00 35 843 922,84 37 081 623,14 38 469 535,34 39 882 028,87 41 067 032,35 

1.1.2 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku do-

chodowego od osób prawnych 
900 000,00 927 670,89 959 703,61 995 623,95 1 032 180,47 1 062 849,35 

1.1.3 z subwencji ogólnej 82 343 212,00 84 874 889,36 87 805 642,10 91 092 081,91 94 436 727,88 97 242 699,74 

1.1.4 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie-

żące 
19 944 370,72 19 357 226,63 19 509 298,03 20 002 770,96 20 737 216,66 21 353 375,73 

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 11 438 766,45 3 103 906,33 7 354,38 7 538,23 7 726,69 7 919,86 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 5 552 580,41 3 103 906,33 7 354,38 7 538,23 7 726,69 7 919,86 

1.2.2 
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwe-

stycje 
5 886 186,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Wydatki ogółem 170 212 441,65 155 734 846,00 157 246 651,29 163 000 145,27 169 087 773,65 174 794 990,17 

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 146 626 689,28 150 553 382,60 151 306 717,24 155 905 832,62 161 369 510,03 166 506 583,46 

2.1.3 wydatki na obsługę długu 1 344 860,80 1 355 287,67 1 181 174,86 1 020 050,00 876 725,00 763 850,00 

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 23 585 752,37 5 181 463,40 5 939 934,05 7 094 312,65 7 718 263,62 8 288 406,71 

3 Wynik budżetu -7 041 742,62 2 565 713,92 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 200 000,00 

4 Przychody budżetu 11 255 547,57 234 286,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy, w tym: 
9 600 609,37 234 286,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 7 041 742,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 

w tym: 
1 654 938,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Rozchody budżetu 4 213 804,95 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 200 000,00 

5.1 
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wy-

kup papierów wartościowych, w tym: 
2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 200 000,00 
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Lp. Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

5.1.1 
łączna kwota przypadających na dany rok kwot usta-
wowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: 

0,00 0,00 0,00 0,00 1 421 791,61 500 000,00 

5.2 Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu 1 413 804,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Kwota długu, w tym: 27 900 000,00 25 100 000,00 22 300 000,00 19 500 000,00 16 700 000,00 14 500 000,00 

7 
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, 

o której mowa w art. 242 ustawy 
            

7.1 
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi 
5 105 243,30 4 643 270,99 8 732 579,67 9 886 774,42 10 510 536,93 10 480 486,85 

7.2 
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi 

o środki, a wydatkami bieżącymi 
14 705 852,67 4 877 557,07 8 732 579,67 9 886 774,42 10 510 536,93 10 480 486,85 

8 Wskaźnik spłaty zobowiązań             

8.1 

Relacja określona po lewej stronie nierówności we 
wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po 

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 
na dany rok) 

2,99% 2,89% 2,67% 2,46% 1,34% 1,48% 

8.3 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po 
prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłą-
czeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku po-

przedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usta-
lony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich 

lat) 

7,34% 6,48% 5,72% 6,60% 6,25% 6,66% 

8.3.1 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po 
prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłą-
czeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprze-

dzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 
w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 

7,77% 6,92% 6,16% 6,60% 6,25% 6,66% 

8.4 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zo-
bowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usta-
wowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 

3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
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Lp. Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

8.4.1 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zo-
bowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usta-
wowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 

roku poprzedzającego rok budżetowy 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

10 
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach 

finansowych 
            

10.1 
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 

ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 
15 079 778,15 1 540 528,43 669 711,36 0,00 0,00 0,00 

10.1.1 bieżące 2 759 755,68 1 002 791,93 561 775,36 0,00 0,00 0,00 

10.1.2 majątkowe 12 320 022,47 537 736,50 107 936,00 0,00 0,00 0,00 

10.2 
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finan-

sowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej 

4 443 761,82 3 834 100,00 50 200,00 0,00 0,00 0,00 

13 Rozliczenie budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Lp. Wyszczególnienie 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1 Dochody ogółem 181 356 983,05 185 128 601,94 187 998 174,32 190 831 660,05 193 626 071,33 196 406 083,85 

1.1 Dochody bieżące, z tego: 181 348 865,20 185 120 281,14 187 989 645,50 190 822 918,01 193 617 110,74 196 396 899,24 

1.1.1 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku do-

chodowego od osób fizycznych 
42 079 117,42 42 954 214,45 43 620 004,78 44 277 420,56 44 925 768,51 45 570 774,18 

1.1.2 
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku do-

chodowego od osób prawnych 
1 089 042,97 1 111 691,22 1 128 922,43 1 145 936,90 1 162 716,69 1 179 409,98 

1.1.3 z subwencji ogólnej 99 639 217,80 101 711 361,64 103 287 887,75 104 844 583,77 106 379 808,03 107 907 118,13 

1.1.4 
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bie-

żące 
21 879 623,46 22 334 642,36 22 680 829,32 23 022 661,82 23 359 779,37 23 695 159,05 

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 8 117,85 8 320,80 8 528,82 8 742,04 8 960,59 9 184,61 

1.2.1 ze sprzedaży majątku 8 117,85 8 320,80 8 528,82 8 742,04 8 960,59 9 184,61 

1.2.2 
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwe-

stycje 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Wydatki ogółem 178 556 983,05 182 628 601,94 185 398 174,32 188 631 660,05 191 426 071,33 194 206 083,85 

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 170 504 325,22 174 223 815,24 177 534 951,65 180 993 581,87 184 509 022,73 188 096 800,70 

2.1.3 wydatki na obsługę długu 664 850,00 510 725,00 416 850,00 307 250,00 204 950,00 102 650,00 

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 8 052 657,83 8 404 786,70 7 863 222,67 7 638 078,18 6 917 048,60 6 109 283,15 

3 Wynik budżetu 2 800 000,00 2 500 000,00 2 600 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 

4 Przychody budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy, w tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, 

w tym: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Rozchody budżetu 2 800 000,00 2 500 000,00 2 600 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 

5.1 
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wy-

kup papierów wartościowych, w tym: 
2 800 000,00 2 500 000,00 2 600 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 

5.1.1 
łączna kwota przypadających na dany rok kwot usta-
wowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: 

406 721,59 860 155,57 0,00 1 786 729,31 0,00 0,00 
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Lp. Wyszczególnienie 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

5.2 Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Kwota długu, w tym: 11 700 000,00 9 200 000,00 6 600 000,00 4 400 000,00 2 200 000,00 0,00 

7 
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, 

o której mowa w art. 242 ustawy 
            

7.1 
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi 
10 844 539,98 10 896 465,90 10 454 693,85 9 829 336,14 9 108 088,01 8 300 098,54 

7.2 
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi 

o środki, a wydatkami bieżącymi 
10 844 539,98 10 896 465,90 10 454 693,85 9 829 336,14 9 108 088,01 8 300 098,54 

8 Wskaźnik spłaty zobowiązań             

8.1 

Relacja określona po lewej stronie nierówności we 
wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po 

uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 
na dany rok) 

1,83% 1,25% 1,77% 0,38% 1,41% 1,33% 

8.3 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po 
prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłą-
czeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku po-

przedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik usta-
lony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich 

lat) 

5,97% 6,52% 6,85% 7,16% 7,01% 6,72% 

8.3.1 

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po 
prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłą-
czeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprze-

dzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 
w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) 

6,21% 6,52% 6,85% 7,16% 7,01% 6,72% 

8.4 

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zo-
bowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usta-
wowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 

3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

8.4.1 
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 
określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zo-
bowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 

Tak Tak Tak Tak Tak Tak 
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Lp. Wyszczególnienie 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usta-
wowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 

roku poprzedzającego rok budżetowy 

10 
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach 

finansowych 
            

10.1 
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 

ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.1.1 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.1.2 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.2 
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finan-

sowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej 

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

13 Rozliczenie budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne. 
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ZASADY MONITOROWANIA WYKONANIA PROGRAMU 

POSTĘPOWANIA OSTROŻNOŚCIOWEGO 

Jedną z najistotniejszych kwestii w każdym działaniu pozostaje kontrola realizacji. 

W przypadku tradycyjnych programów naprawczych, które swój dalszy bieg mają w 

postaci opiniowania przez RIO lub przez odpowiednie departamenty Ministerstwa 

Finansów (w przypadku ubiegania się o pożyczkę z budżetu państwa), kontrola do-

kumentu jak i jego realizacji jest niejako narzucona systemowo. Dzieje się tak np. w 

okresie kontroli wydatkowania pożyczki z budżetu państwa, którą wykonuje Izba 

Skarbowa, w celu weryfikacji prawidłowości wydatkowania uzyskanych środków. 

Zupełnie odmiennie sytuacja wygląda w przypadku PPO Powiatu Gnieźnieńskiego. 

Dzięki szybkiej reakcji Zarządu Powiatu, dokument jest podejmowany jeszcze przed 

wystąpieniem przymusu prawnego (jaki nastąpiłby w przypadku złamania relacji z 

art. 242 lub 243 ustawy o finansach publicznych). PPO jako dokument bardziej ela-

styczny, nie podlega również kontroli przez instytucje zewnętrzne, co tym bardziej 

przenosi odpowiedzialność na organy podejmującej go jednostki.  

Kluczowe dla powodzenia poszczególnych działań ostrożnościowych będzie moni-

torowanie stanu ich wykonania. Nieocenioną rolę pełni tutaj organ stanowiący, któ-

rego jednym z zadań jest kontrola poczynań organu wykonawczego. To na organie 

stanowiącym powinna spocząć odpowiedzialność za kontrolę i ewentualną mobili-

zację do podejmowania dalszych działań. 

KONTROLA ORGANU STANOWIĄCEGO 

Kontrola organu stanowiącego powinna odbywać się albo za pośrednictwem infor-

macji przekazywanej na komisji rewizyjnej w miesiącu następującym po miesiącu 

realizacji budżetu albo w formie skróconej informacji podczas Sprawozdania Prze-

wodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z 

wykonania uchwał Rady. Problemem, który przy takim ustaleniu kalendarza wystę-

puje jest fakt, że niezbędne sprawozdania są opracowywane na 22 dzień kolejnego 

miesiąca po zamknięciu miesiąca budżetowego. Mogą wobec tego powstać trudno-

ści czasowe ze sporządzeniem informacji. Jednocześnie taka forma wydaje się naj-

mniej oficjalną a wnoszącą największą wartość. 

Sprawozdanie z przebiegu realizacji PPO powinno być stosunkowo krótkie i tre-

ściwe, dlatego proponuje się przygotowanie takiej informacji w oparciu o poniższą 

tabelę. 

Tabela 43. Sprawozdanie z realizacji działań naprawczych 

Działanie 
Plan maksy-
malnych wy-
datków 2020 

Wykonana kwota 
Wskaźnik wyko-

nania 

Powołanie Centrum Usług Wspólnych  1199277 230000 19,18% 

Racjonalizacja wydatków na wynagrodzenia 60523198  8907220 9,99% 

Ograniczenie wydatków na promocję 0 0 8,33% 
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Działanie 
Plan maksy-
malnych wy-
datków 2020 

Wykonana kwota 
Wskaźnik wyko-

nania 

Ograniczenie wydatków w ramach WSPO na lata 
2014-2020 

22983359 4000000 17,40% 

Zwiększenie efektywności ekonomicznej Szpitala Po-
mnik Chrztu Polski w Gnieźnie 

4443762 0 0,00% 

Zwiększenie dochodów z czynszów 485663 47852 9,85% 

Okres sprawozdawczy: 
Styczeń 2020 (współczynnik wykonania = 1/12 planu = 

8,3%) 

Średni wskaźnik wykonania (śr. ważona): 11,15% 

Nadwykonanie PPO / Niedobór wykonania PPO – 
według prognozy na 31.12.2020 

-9 721 871,22 

Źródło: opracowanie własne. 

Dzięki budowie sprawozdania, w ostatnim jego wierszu wyliczana zostaje kwota do-

datnia lub ujemna, która natychmiastowo informuje, czy działania w ramach PPO są 

realizowane z opóźnieniem (kwota ujemna) bądź wyprzedzeniem (kwota dodatnia). 

Sama wartość kwoty świadczy o stopniu wyprzedzenia bądź opóźnienia. 

KONTROLA ZARZĄDU POWIATU 

Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy jest odpowiedzialny za realizację całego 

PPO. Nie oznacza to jednak wprost, że nie potrzebna jest wzmożona kontrola ze 

strony samego Zarządu. W pierwszej kolejności okazja do postępu prac przez me-

rytoryczne wydziały będzie przy przygotowywaniu sprawozdania dla organu stano-

wiącego. To jednak zbyt mało, aby zachować prawdziwą kontrolę nad podejmowa-

nymi działaniami. 

ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ŚRODKI 

Aby zapewnić kontrolę nad sposobem i tempem realizacji budżetu, proponuje się 

wprowadzić zasady zbliżone do zasad finansowania jednostek budżetowych pań-

stwa, w odniesieniu do jednostek budżetowych powiatu. Mowa tutaj o regulacjach 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w spra-

wie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. 

W § 8 rozporządzenie reguluje: 

2.  Dysponent części budżetowej przekazuje Ministrowi Finansów mie-

sięczne zapotrzebowanie na środki na wydatki budżetowe do 20. dnia każ-

dego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie doty-

czy, a w zakresie wynagrodzeń płatnych z góry i emerytur oraz innych wy-

datków, niezbędnych do uruchomienia w grudniu roku budżetowego i doty-

czących wypłat w styczniu roku następującego po roku budżetowym, do 

dnia 20 listopada roku budżetowego. 

3.  Zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać kwoty 

środków na wydatki budżetowe planowanych do uruchomienia w danym 

miesiącu, w podziale na kolejne dni robocze. 

4.  Dysponent części budżetowej przekazuje Ministrowi Finansów w termi-

nach, o których mowa w ust. 2, informację o kwotach środków na wydatki 

budżetowe planowanych do uruchomienia w danym miesiącu, w podziale 
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na kolejne dni robocze i rodzaje wydatków, według szczegółowości okre-

ślonej w systemie, o którym mowa w § 23 ust. 1. 

Powyżej pominięto ustęp 1, który odnosi się do tzw. rocznego harmonogramu reali-

zacji wydatków. Proponuje się, aby skorzystać z rozwiązania określonego w ust. 2 i 

kwoty na rachunki bieżące jednostek budżetowych przekazywać na podstawie zgło-

szonego zapotrzebowania na środki na wydatki budżetowe.  

Podobne rozwiązanie stosuje choćby Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-

wieckiego. W załączniku do uchwały zarządu, pn. „Szczegółowy tryb wykonywania 

budżetu Województwa Mazowieckiego na rok …” w §9 określa: 

1) Środki na wydatki jednostek budżetowych, z wyłączeniem Urzędu Marszałkow-

skiego, są przekazywane w terminach do 15 i 25 dnia każdego miesiąca w wy-

sokości wynikającej z pisemnego zapotrzebowania, w tym przesłanego faksem 

lub e-mailem, w granicach określonych planem finansowy jednostki budżetowej.  

2) Środki finansowe pochodzące z dotacji, z zastrzeżeniem ust. 3, są przekazy-

wane jednostkom budżetowym w granicach planu finansowego, niezwłocznie po 

ich wpływie na rachunek budżetu Województwa Mazowieckiego.  

3) Środki finansowe przeznaczone na realizację programów operacyjnych są prze-

kazywane zgodnie z odrębną procedurą określoną przez instrukcje wykonawcze 

do tych programów.  

4) W uzasadnionych przypadkach środki na wydatki jednostek budżetowych mogą 

być przekazywane w innych terminach niż wymienione w ust. 1. 

5) Urząd Marszałkowski otrzymuje środki pieniężne w terminach i kwotach wynika-

jących z zapotrzebowania, w granicach określonych planem finansowym Urzędu 

Marszałkowskiego.  

6) Zapotrzebowanie na środki finansowe, z wyłączeniem Urzędu Marszałkow-

skiego, powinno wpłynąć nie później niż 4 dni przed terminem przekazania środ-

ków na rachunki bankowe jednostek. 

7) Zapotrzebowanie na środki powinno być złożone ze wskazaniem rozdziału od-

dzielnie na: 

a) wydatki bieżące; 

b) wydatki inwestycyjne – z wyszczególnieniem nazwy zadania.  

8) Wraz ze sprawozdaniem o dokonanych wydatkach jednostki budżetowe realizu-

jące zadania w ramach programów unijnych składają specyfikacje poniesionych 

wydatków/przekazanych płatności na poszczególne projekty. 

Podejście zastosowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

wydaje się znacznie bardziej elastyczne i prostsze w wykonaniu. Jednostki w mało 

sformalizowanej drodze przekazują zapotrzebowanie, które następnie jest realizo-

wane przez służby finansowe Starostwa Powiatowego.  

Takie podejście wprowadzi większą kontrolę nad sposobem realizacji planów finan-

sowych jednostek budżetowych i zachęci kierowników tych jednostek do częstszej 

rewizji planu finansowego swojej jednostki.  

Proponuje się, aby: 

1. Środki przekazywać w 2 cyklach w miesiącu, do 15 i 25 dnia każdego mie-

siąca; 

2. Środki z dotacji przekazywać niezwłocznie po ich wpływie na rachunek bu-

dżetu Powiatu Gnieźnieńskiego; 

3. Zabezpieczyć możliwość przekazania w innym terminie, w uzasadnionych 

przypadkach; 
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4. Środki przekazywane w ramach ust. 1 muszą zostać wcześniej zgłoszone 

w ramach „Zgłoszenia zapotrzebowania na środki”, które musi wpłynąć na 

adres mailowy Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych, Wydziału Spraw 

Społecznych i Kultury, Centrum Usług Wspólnych (w zależności od rodzaju 

jednostki budżetowej – jednostki oświatowe do CUW, jednostki pomocy spo-

łecznej do WSK, pozostałe jednostki do BAF) do 10 i 20 dnia każdego mie-

siąca (w przypadku dni wolnych od pracy, przed dniem wolnym od pracy); 

5. Ostateczne wartości, wynikające ze zweryfikowanych przez CUW, BAF i 

WSK „Zgłoszeń zapotrzebowania na środki” muszą wpłynąć na adres mai-

lowy Skarbnika Powiatu do 13 i 23 dnia każdego miesiąca (w przypadku dni 

wolnych od pracy, przed dniem wolnym od pracy); 

6. Zgłoszenie zapotrzebowania na środki powinno odbywać się według wzoru, 

którego minimalny zakres informacji wskazuje poniższa tabela (uzupełniona 

przykładowo): 

Opis wydatków 
Rozdział klasy-

fikacji 

Grupa wydat-

kowa 
Kwota 

% realizacji 

planu po wy-

konaniu wy-

datków 

Płace za m-c 

styczeń 
80102 Wynagrodzenia 130.000,00 8,2% 

Zakupy materia-

łów do biur 
80102 Statutowe 2.435,00 12,0% 

Zakupy inwesty-

cyjne 
80102 Majątkowe 0,00 100,0% 

 132.435,00 11,0% 

 

7. W przypadku przekroczenia tempa realizacji planu po wykonaniu wydatków, 

w ramach zgłoszenia zapotrzebowania Dyrektor jednostki budżetowej zobo-

wiązany jest przedstawić szczegółowe wyjaśnienie przyczyny przyspiesze-

nia realizacji wydatków wraz z informacją, w których miesiącach roku bu-

dżetowego nastąpi stosowne zmniejszenie pozwalające na realizację planu 

finansowego. Tempo realizacji planu szacuje się: 

a. dla miesięcy styczeń – październik – po 1/13 (7,7%) dla każdego 

kolejnego miesiąca 

b. listopad – 12/13 (92,3%) 

c. grudzień – 13/13 (100,0%) 
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KONTROLA REALIZACJI PROGRAMU NAPRAWCZEGO SZPITALA 

 

Kluczowe dla powodzenia działań ostrożnościowych jest skuteczne działanie władz 

szpitala. Obecnie Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie jest po przeprowadzeniu 

audytu i planu naprawczego. Z punktu widzenia Powiatu Gnieźnieńskiego jako pod-

miotu tworzącego, istotne jest, aby wartości wynikające z programu naprawczego 

zostały zrealizowane w nieprzekraczających tam limitach. Oznacza to wprost, że 

szpital w kolejnych latach nie może przenieść na powiat kolejnych strat netto, które 

przekroczą wartości założone w programie naprawczym. Wartości te zostały wyzna-

czone w opisie działania ostrożnościowego.  

Aby umożliwić kontrolę wprowadza się miesięczny system raportowania rachunku 

zysków i strat przez Szpital Pomnik Chrztu Polski. Do 25 dnia miesiąca następują-

cego po miesiącu kalendarzowym, Dyrektor Szpitala przekaże rachunek zysków i 

strat za kolejny miesiąc wraz z wartościami planowanymi na koniec roku oraz % 

wykonaniem w stosunku do programu naprawczego. Informacja ta zostanie przeka-

zana do odpowiedniego Wydziału Starostwa Powiatowego. W przypadku realizacji 

programu niezgodnie z założeniami lub w przypadku powzięcia wątpliwości co do 

możliwości jego realizacji, Zarząd Powiatu będzie reagował na bieżąco. Kluczowy 

jest jednak fakt posiadania informacji o ewentualnych zagrożeniach natychmiast po 

ich wystąpieniu.  
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PODSUMOWANIE 

Niespotykany w poprzednich latach poziom wzrostu wydatków bieżących, niewspół-

mierny do dynamiki wzrostu dochodów bieżących spowodował nasilenie problemów 

finansowych Powiatu. w związku z tym podjęto próbę opracowania koncepcji działań 

ostrożnościowych mających na celu wyjście z impasu, w jakim niewątpliwie znalazł 

się Powiat Gnieźnieński. 

Działania wprowadzane w ramach Programu Postępowania Ostrożnościowego zo-

stały wybrane w taki sposób, aby zapewnić pełną kontrolę organu stanowiącego i or-

ganu wykonawczego nad możliwością ich wdrożenia. Pozwoli to na sprawne wpro-

wadzenie poszczególnych decyzji w życie, a tym samym przyspieszy osiągnięcie 

efektów finansowych.  

Wdrożenie przewidzianych w niniejszym Programie Postępowania Ostrożnościo-

wego działań ostrożnościowych zapewni zachowanie zasad wynikających z art. 242 

oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. Prowadząc politykę ograniczenia wy-

datków od 2020 roku, zarówno w przypadku wydatków na wynagrodzenia jak i po-

zostałych wydatków bieżących (m. in. dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, 

bieżącego utrzymania jednostek budżetowych, wydatków na upowszechnianie 

sportu, kultury itd.) realna wydaje się poprawa obecnego stanu finansów Powiatu. 

Konieczne będzie również wyhamowanie polityki inwestycyjnej, w celu zapewnienia 

płynności budżetu.  

Jak wykazano w niniejszym dokumencie, w 2020 roku planowane są oszczędności 

w zakresie wydatków na łączną kwotę 23.433.972 zł (odpowiednio 16.414.762 w za-

kresie wydatków bieżących oraz 7.019.210 w zakresie wydatków majątkowych, 

w tym: 

 powołanie Centrum Usług Wspólnych - oszczędności w zakresie wynagro-

dzeń w 2020 roku na poziomie 762.498 zł; 

 racjonalizacja wydatków na wynagrodzenia w oświacie – oszczędności 

w 2020 roku na poziomie 10.596.234 zł; 

 racjonalizacja wydatków na wynagrodzenia w pozostałych obszarach funk-

cjonowania Powiatu – oszczędności w 2020 roku na poziomie 4.075.206 zł; 

 ograniczenie wydatków w ramach Wieloletniego Strategicznego programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 – oszczędności w 2020 roku na poziomie 

622.300 zł (wydatki bieżące) oraz 7.019.210 zł (wydatki majątkowe); 

 Ograniczenie wydatków na promocję Powiatu – oszczędności w 2020 roku 

na poziomie 165.587 zł. 

W latach 2021 – 2031 zakładana jest kontynuacja wspomnianych wcześniej działań, 

celem dalszej poprawy sytuacji finansowej. Konieczna będzie konsekwencja i zaan-

gażowanie w skrupulatną realizację przyjętych zamierzeń. 

Odrębnym przedsięwzięciem ostrożnościowym, które będzie miało wpływ na finanse 

Powiatu, jest podjęcie działań w kierunku zwiększenia efektywności ekonomicznej 

Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, poprzez realizację programu napraw-

czego szpitala. Dzięki wyznaczeniu górnej granicy możliwego do pokrycia ujemnego 
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wyniku finansowego SP ZOZ w najbliższych latach, zminimalizowano ryzyko jej po-

głębienia, co przy braku kontroli, mogłoby zachwiać finanse Powiatu.  

Planowane jest także działanie w obrębie dochodów, polegające na aktualizacji sta-

wek najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Gnieźnieńskiego. Przewi-

duje się, że podjęcie tego działania przyczyni się w 2020 roku do wzrostu dochodów 

o 34 357 zł i będzie ulegało stopniowemu wzrostowi w latach kolejnych. 

Monitorowanie poziomu realizacji poszczególnych przedsięwzięć, połączone z nie-

ustannym nadzorowaniem i diagnozowaniem bieżącej sytuacji będzie nieodzownym 

elementem polityki finansowej w najbliższych latach.  
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