
Dobre praktyki 

Doświadczenia

Bud żetowanie zadaniowe
w samorz ądach

Powiat Gnie źnieński



Podstawowe dane o jednostce

� Ilość mieszkańców: 142 698
� Powierzchnia obszaru JST: 1 254,34 km2
� Dane budżetowe – przewidywane wykonanie za 2012 r.

Dochody: 125 631 626
Wydatki: 124 243 702, w tym:

bieżące - 116 283 460, majątkowe  - 7 960 242
Przychody: 10 611 663

Rozchody: 4 059 125
Zadłużenie: 27 580 000

� Ilość jednostek organizacyjnych 30, w tym w oświacie 19



Bud żet Powiatu Gnie źnieńskiego nie jest w cało ści 
bud żetem zadaniowym. Mimo, że nie wszystkie wydatki 
realizowane s ą w układzie zadaniowym, mo żna wyró żnić
podział na nast ępujące zadania: 

- zadania uj ęte w Planie Rozwoju Lokalnego (przykład:   
PRL IV1Ad/96 – Współorganizacja cyklicznych Zajazdów 
Gnieźnieńskich)

- zadania poza Planem Rozwoju Lokalnego (przykład: 
Kultura 1 – Współfinansowanie Finału Wielkiej Orkies try 
Świątecznej Pomocy)

- zadania jednorazowe (przykład: Zakup dw óch faksów dla 
Komendy Powiatowej Policji) 



Strategie, polityki

Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki 
rozwoju samorz ądu powiatowego ju ż od 2000 roku. 
Aktualnie powiat realizuje ogóln ą strategi ę rozwoju 
do roku 2013, jak równie ż działalno ść swoj ą opiera na 
różnorodnych strategiach sektorowych. 

Pierwsza Strategia Rozwoju Powiatu Gnie źnieńskiego 
została przyj ęta uchwał ą Rady Powiatu Gnie źnieńskiego 
w dniu 28 wrze śnia 2000 roku. Obejmowała ona pi ęcioletni 
okres realizacji od 2000 do 2005 roku w łącznie. Zało żenia 
co do realizacji ró żnego rodzaju działa ń w strategii 2000-
2005 zostały w wi ększo ści przypadków zrealizowane.



Strategie, polityki

Zachowuj ąc ci ągłość działań strategicznych powiatu 
w dniu 30 czerwca 2005 roku Rada Powiatu 
Gnieźnieńskiego przyj ęła uchwał ą nr XXVII/220/ 2005 
Strategi ę Rozwoju Powiatu Gnie źnieńskiego na lata 2006-
2013, a 30 listopada 2005 r. uchwał ą nr XXXI/258/2005 Plan 
Rozwoju Lokalnego na najbli ższe osiem lat. Plan Rozwoju 
Lokalnego jest rozwini ęciem Strategii Rozwoju Powiatu 
Gnieźnieńskiego, w którym zawarte zostały propozycje 
działań do realizacji.



Plan Rozwoju Lokalnego: 

� zawiera tylko i wył ącznie te projekty b ędące tzw. 
„nadbudow ą” obowi ązkowych zada ń powiatu

� pokazuje konsekwencj ę myślenia i działania w ładz 
samorz ądowych, bez wzgl ędu na zmian ę kadencji i osób 
piastuj ących najwa żniejsze stanowiska

� pozwala zaplanowa ć wiele działa ń na kilka lat, realizacja 
których ma przerodzi ć słabe strony powiatu w mocne 

� poprzez jego realizacj ę samorz ąd Powiatu Gnie źnieńskiego 
pokazuje co go wyró żnia spo śród innych jst, co jest jego 
mocn ą lub słab ą stron ą, gdzie nale ży upatrywa ć szans, 
a w czym zagro żeń



Plan Rozwoju Lokalnego: 

� dotychczas był zmieniany 12 – krotnie
� obecnie Plan Rozwoju Lokalnego zawiera 116 projektó w
� kierownikami projektów s ą dyrektorzy wydziałów lub 
jednostek organizacyjnych

� każdy projekt został dokładnie zdefiniowany pod wzgl ędem 
realizacji poprzez ustalenie wska źników produktu, rezultatu 
i oddziaływania – ostateczna ocena b ędzie mo żliwa 
niebawem, z upływem czasu trwania planu w roku 2013  

� dla ka żdego projektu zaplanowano szacunkowe kwoty, 
które co roku s ą aktualizowane w uchwale bud żetowej na 
dany rok

� nadzór nad prawidłowym przebiegiem PRL sprawuje Zar ząd 
Powiatu



Główne cele strategiczne

Opracowanie strategii i Planu Rozwoju Lokalnego dla  
Powiatu Gnie źnieńskiego zostało zlecone podmiotowi 
zewnętrznemu – Gnie źnieńskiej Agencji Rozwoju 
Gospodarczego sp. z o.o. (spółka samorz ądowa, w której 
Powiat Gnie źnieński jest najwi ększym udziałowcem).
Wykonawca ściśle współpracował z radnymi powiatu, 
wydziałami i jednostkami organizacyjnymi powiatu. 
Propozycje działa ń były te ż konsultowane społecznie z 
mieszka ńcami.  Ostatecznie Zarz ąd Powiatu zatwierdził
okre śloną liczb ę projektów, która nast ępnie został
przyj ęta przez Rad ę Powiatu. Dla działa ń tych okre ślono 
bud żet, harmonogram realizacji oraz przygotowano karty 
działań.



Główne cele strategiczne

Powiat w okresie 8 lat; tj. 2006 – 2013 przyj ął sobie 
4 główne cele strategiczne:

I. Troska o rozw ój gospodarczy i społeczny Powiatu 
Gnieźnieńskiego.
II. Poprawa standardów życia mieszka ńców wsi i miast 
III. Poprawa warunków do prowadzenia działalno ści 
gospodarczej i rozw ój turystyki 
IV. Wykorzystanie warunków gospodarczych, 
kulturowych, historycznych i turystycznych Powiatu 
Gnieźnieńskiego 



Główne cele strategiczne

W ramach ka żdego z w/w czterech celów strategicznych 
rozró żniono ponadto tzw. cele operacyjne, w ramach 
których przewidziano okre śloną ilo ść zadań – projektów. 



Główne cele strategiczne

Przykładowa prezentacja celu strategicznego nr III (oraz 
wybrane 3 karty projektów):
III. Poprawa warunków do prowadzenia działalno ści 
gospodarczej i rozw ój turystyki 
(1) Informacja jako podstawa prowadzenia działalno ści 
gospodarczej 
(2) Integracja i promocja środowiska przedsi ębiorców i 
przedsi ębiorczo ści 
(3) Wsparcie dla rozwoju rolnictwa 
(4) Turystyka jako sposób na rozw ój gospodarczy Powiatu 
Gnieźnieńskiego 









Schemat przepływu dokumentów – dotycz ący 
PRL

Zarząd Powiatu Gnie źnieńskiego w dniu  1 kwietnia 2010 
roku podj ął uchwał ę Nr 828/2010 w sprawie:  struktury 
zarządzania Planem Rozwoju Lokalnego na lata 2006 –
2013, trybu prac nad projektem rocznego finansowego  
Planu Rozwoju Lokalnego, dokonywania w nim zmian 
oraz sprawozdawczo ści z jego realizacji.

Niniejsza uchwała reguluje schemat realizacji Planu  
Rozwoju Lokalnego w ramach struktury jednostki jak ą jest 
Starostwo Powiatowe w Gnie źnie. 



Schemat przepływu dokumentów – dotycz ący 
PRL

§ 1  w/w uchwały: Struktura zarz ądzania Planem Rozwoju 
Lokalnego

Koordynatorem Planu Rozwoju Lokalnego ustanawia si ę
Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju, który na bie żąco 
współpracuje z kierownikami poszczególnych projektó w 
Planu Rozwoju Lokalnego.

Każdy projekt jest zarz ądzany przez Kierownika, którym 
mogą być dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego 
w Gnie źnie lub dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
powiatu.



Schemat przepływu dokumentów – dotycz ący 
PRL

W ramach jednego projektu mo żliwy jest tylko jeden 
kierownik projektu.

W danym projekcie mog ą być realizowane zadania 
zarządzane przez ró żnych kierowników zada ń.

Kierownikiem zadania mog ą być dyrektorzy wydziałów 
Starostwa Powiatowego w Gnie źnie lub dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych powiatu



Schemat przepływu dokumentów – dotycz ący 
PRL

Kierownik zadania jest odpowiedzialny za merytorycz ną i 
finansow ą realizacj ę zadania.

Kierownik zadania proponuje zakres realizacji zadan ia w 
danym roku bud żetowym oraz przedstawia sprawozdania 
z realizacji zadania w minionym okresie. Informacje  
przekazuje do Kierownika projektu, a ten dalej do 
Koordynatora Planu Rozwoju Lokalnego.

Schemat zarz ądzania Planem Rozwoju Lokalnego 
stanowi zał ącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 



Kierownik projektu 
I(…)1

Kierownik projektu 
II (…)1 

Kierownik projektu 
I(…) 2

Kierownik projektu 
……..

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

Koordynator Planu Rozwoju Lokalnego

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego

Kierownik 
zadania 1

Kierownik 
zadania 3

Kierownik 
zadania 1

Kierownik 
zadania 2

Kierownik 
zadania 2



Schemat przepływu dokumentów – dotycz ący 
PRL

§2 w/w uchwały reguluje tryb prac nad projektem 
rocznego finansowego Planu Rozwoju Lokalnego

§3 w/w uchwały:  Dokonywanie zmian w Planie Rozwoju  
Lokalnego

Niniejszy paragraf szczegółowo reguluje sposób 
dokonywania zmian z Planie Rozwoju Lokalnego –
inicjatorami s ą kierownicy projektów. W zale żności od 
rodzaju zmian – kompetencja nale ży do Zarz ądu Powiatu 
lub do Rady.



Schemat przepływu dokumentów – dotycz ący 
PRL

§ 4 w/w uchwały:  Sprawozdawczo ść z zakresu realizacji 
Planu Rozwoju Lokalnego 

Koordynator Planu Rozwoju Lokalnego, zgodnie z § 3 
uchwały nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnie źnieńskiego 
z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: przyj ęcia Planu 
Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, ka żdego roku 
opracowuje Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokaln ego 
za poprzedni rok bud żetowy, który jest przedstawiany na 
sesji Rady Powiatu Gnie źnieńskiego. 



Schemat przepływu dokumentów – dotycz ący 
PRL

Zwykle Raport jest tematem sesji Rady Powiatu w 
miesi ącu kwietniu. 

Raport ka żdorazowo jest publikowany na stronie 
internetowej www.powiat-gniezno.pl w dziale: Rozw ój 
Lokalny / Plan Rozwoju Lokalnego.

Przykładowy Raport z realizacji PRL przedstawia si ę
następująco: 



Projekt IV1Ad/96





Schemat przepływu dokumentów 
w powiecie – dotycz ący planowania, ewidencji i 
sprawozdawczo ści  zadań bud żetowych

Na podstawie danych otrzymanych z jednostek 
organizacyjnych Powiatu tworzony jest bud żet. 
Częściowo jest on prowadzony w układzie zadaniowym 
(układ zadaniowy prowadzi np. Starostwo Powiatowe).  

Po zatwierdzeniu bud żetu zostaj ą opracowane tabele 
związane z zadaniami uj ętymi w PRL w układzie 
rzeczowo – finansowym, które wygl ądają następująco:







Schemat przepływu dokumentów 
w powiecie – dotycz ący planowania, ewidencji i 
sprawozdawczo ści  zadań bud żetowych

Po zatwierdzeniu bud żetu jednostki zostaj ą pisemnie 
poinformowane o kwotach dochodów i wydatków w 
poszczególnych rozdziałach klasyfikacji bud żetowej.

Na podstawie otrzymanej informacji jednostki 
organizacyjne sporz ądzają i składaj ą plany finansowe 
celem potwierdzenia przez Zarz ąd Powiatu zgodno ści z 
obowi ązującą Uchwał ą bud żetow ą.

Ponadto w planach finansowych wyszczególniane s ą np. 
wydatki na zadania jednorazowe (tzn. wydatki, które  
jednorazowo zasiliły w trakcie roku bud żetowego plan 
wydatków jednostki organizacyjnej), zalicza si ę do nich 
m.in. remonty, zakupy wyposa żenia oraz nagrody 
jubileuszowe i odprawy emerytalne.



Przykładowy plan finansowy wygl ąda nast ępuj ąco: 



Po zatwierdzeniu bud żetu zostaj ą podj ęte przez Zarz ąd 
Powiatu Uchwały w sprawie realizacji zada ń poza PRL np.   
z kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji lub kult ury 
fizycznej i sportu, okre ślające podział na poszczególne 
zadania. 

Zadania uj ęte w PRL, zadania poza PRL oraz zadania 
jednorazowe zostaj ą wprowadzone do systemu QNT wraz 
z podaniem planu na poszczególne zadania, przedstaw ia 
to si ę następująco: 

Schemat przepływu dokumentów 
w powiecie – dotycz ący planowania, ewidencji i 
sprawozdawczo ści  zadań bud żetowych



PRL IV1Ad/96 – Współorganizacja cyklicznych 
Zajazdów Gnie źnieńskich



Kultura -1 Współfinansowanie Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy



2/75405 – Zakup dwóch faksów dla 
Komendy Powiatowej Policji



Na podstawie wprowadzonego planu i zada ń
bud żetowych sporz ądzana jest analiza 
zrealizowanych wydatków oraz zaanga żowania w 
stosunku do planowanych kwot uj ętych w planie 
wydatków Starostwa Powiatowego z uwzgl ędnieniem 
realizowanych zada ń, która wygl ąda nast ępuj ąco:

Schemat przepływu dokumentów 
w powiecie – dotycz ący planowania, ewidencji i 
sprawozdawczo ści  zadań bud żetowych









System QNT umo żliwia sporz ądzenie zestawienia 
zadań bud żetowych. 

Zestawie takie wygl ąda nast ępująco:

Schemat przepływu dokumentów 
w powiecie – dotycz ący planowania, ewidencji i 
sprawozdawczo ści  zadań bud żetowych









Sporz ądzone analizy wydatków zostaj ą przedło żone 
Dyrektorom poszczególnych Wydziałów Starostwa 
Powiatowego celem zweryfikowania i potwierdzenia 
zgodno ści.

Po zakończonym miesi ącu sporz ądzane jest 
sprawozdanie Rb-28S  - sprawozdanie z wykonania 
planu wydatków bud żetowych Starostwa 
Powiatowego. 

Schemat przepływu dokumentów 
w powiecie – dotycz ący planowania, ewidencji i 
sprawozdawczo ści  zadań bud żetowych



Schemat przepływu dokumentów 
w powiecie – dotycz ący planowania, ewidencji i 
sprawozdawczo ści  zadań bud żetowych

Po zakończonym półroczu sporz ądzana jest 
„Informacja o przebiegu wykonania bud żetu za 
I półrocze danego roku bud żetowego”, natomiast 
po zako ńczonym roku sporz ądza si ę „Sprawozdanie 
roczne z wykonania bud żetu za dany rok  bud żetowy”.

Zawieraj ą one Ocen ę realizacji wydatków 
bud żetowych, w której szczegółowo opisuje si ę
stopie ń wykonania planu wydatków w poszczególnych 
rozdziałach klasyfikacji bud żetowej, z uwzgl ędnieniem 
planu i wykonania poszczególnych zada ń.  



Po zakończonym roku bud żetowym jednostki organizacyjne s ą
zobowi ązane do dokonania rozliczenia wydatków 
jednorazowych. Rozliczenie takie wygl ąda nast ępująco:

Schemat przepływu dokumentów 
w powiecie – dotycz ący planowania, ewidencji i 
sprawozdawczo ści  zadań bud żetowych



Metodyka zarz ądzania ryzykiem

W Starostwie Powiatowym w Gnie źnie s ą wprowadzone 
procedury zarz ądzania ryzykiem. Zostały one 
uregulowane w nast ępujących dokumentach:

Zarządzenie Nr 51/2011 Starosty Gnie źnieńskiego z dnia 
9 VIII 2011 r. w sprawie wprowadzenia Rejestru proc edur 
kontroli zarz ądczej w Starostwie Powiatowym 
w Gnie źnie. 

Zarządzenie Nr 67/2011 Starosty Gnie źnieńskiego z dnia 
21 X 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontro li 
zarządczej oraz zarz ądzania ryzykiem w Starostwie 
Powiatowym w Gnie źnie



Metodyka zarz ądzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 68/2011 r. Starosty Gnie źnieńskiego z 
dnia 21 X 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu  
organizacji kontroli zarz ądczej oraz zasad jej 
koordynowania w Starostwie Powiatowym w Gnie źnie

Zarządzenie Nr 69/2011 r.  Starosty Gnie źnieńskiego z 
dnia 21 X 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury 
zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w 
Gnieźnie. 



Metodyka zarz ądzania ryzykiem

Zarządzenie Nr 70/2011 r. Starosty Gnie źnieńskiego 
z dnia 21 X 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad 
monitorowania i dokonywania samooceny systemu 
kontroli zarz ądczej oraz udzielania zapewnienia o stanie 
kontroli zarz ądczej 



Metodyka zarz ądzania ryzykiem

Nadzór na w łaściwym prowadzeniem procedur 
związanych z kontrol ą zarządczą sprawuje Starosta 
Gnieźnieński. Koordynatorem kontroli zarz ądczej jest 
Sekretarz Powiatu. 

Zarządzanie ryzykiem odbywa si ę na trzech poziomach:
(1) strategicznym (za co odpowiada Starosta 
Gnieźnieński)
(2) operacyjnym (za co odpowiadaj ą dyrektorzy 
wydziałów i jednostek organizacyjnych)
(3) projektu (za co odpowiadaj ą kierownicy projektów) 



Metodyka zarz ądzania ryzykiem

Na bieżąco jest prowadzony monitoring ryzyka – co 
najmniej raz w roku przeprowadzana jest samoocena 
systemu kontroli zarz ądczej.







Rejestr ryzyka na przykładzie Wydziału Finansów



Wykorzystanie technologii informatycznych w 
procesie bud żetowania zadaniowego 

Określenie stopnia informatyzacji powiatu tzn. czy 
pracownicy 

� korzystają wyłącznie z MS Office: NIE
� istnieje system informatyczny wspomagający proces 

budżetowania zadaniowego: TAK – QNT
System QNT jest narz ędziem wspomagaj ącym 
bud żetowanie zadaniowe, umo żliwia sporz ądzenie 
zestawie ń zadań bud żetowych, które wykorzystywane 
są przy sporz ądzaniu analiz w programach MS Excel i 
MS Word

� istnieje kompleksowy system: zarządzania urzędem 
(gminnym, powiatowym, wojewódzkim): NIE



Charakterystyka wspomagania przez system 
procesu planowania i rozliczania zada ń
bud żetowych

Projekt uchwały bud żetowej sporz ądzany jest 
w szczegółowo ści do grup wydatkowych, a nie 
zadaniowo. 

W części opisowej do projektu bud żetu na dany rok 
bud żetowy wyodr ębnia si ę zadania bud żetowe 
w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji bud żetowej. 

W wykonywaniu powy ższych czynno ści wykorzystuje si ę
programy MS Office.  



Charakterystyka wspomagania przez system 
procesu planowania i rozliczania zada ń
bud żetowych

Proces planowania i rozliczania zada ń bud żetowych:

- uchwalenie bud żetu Powiatu na dany rok bud żetowy (w tym 
zadania w PRL),

- podj ęcie przez Zarz ąd Powiatu Uchwał w sprawie realizacji zada ń
np. z kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji lub kultury fizycznej i 
sportu (zadania poza PRL),

- wprowadzenie zada ń bud żetowych do systemu QNT wraz z 
podaniem planu na poszczególne zadania (w tym zadan ia 
jednorazowe w przypadku ich wyst ąpienia), 

- sporz ądzenie przez Wydział Finansów analizy wydatków w 
szczegółowo ści co do zada ń,

- w trakcie realizacji zada ń ewidencjonowanie wykonania zada ń w 
systemie QNT oraz bie żące monitorowanie post ępu ich wykonania.   



Współpraca z partnerami społecznymi

Na terenie Powiatu Gnie źnieńskiego funkcjonuje kilkadziesi ąt 
organizacji pozarz ądowych, cz ęść z nich posiada status 
organizacji po żytku publicznego. Wiele zada ń właściwych dla 
obszaru działania administracji powiatowej jest zle canych 
sektorowi pozarz ądowemu w postaci otwartych konkursów 
ofert. 
Charakter współpracy z organizacjami pozarz ądowymi jest co 
roku doprecyzowany w rocznym programie współpracy z  
organizacjami pozarz ądowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ści po żytku 
publicznego i o wolontariacie. Jesieni ą 2012 roku został
równie ż przyj ęty przez Rad ę Powiatu Gnie źnieński program 
wieloletni na okres 2013 – 2015 . 



Współpraca z partnerami społecznymi

Roczny program współpracy okre śla:
- cel główny i cele szczegółowe współpracy
- zasady współpracy i jej partnerów 
- formy współpracy oraz tryb i zasady działania komis ji 

konkursowych (powoływanych do wyłonienia ofert 
w ramach otwartych konkursów)

- priorytetowe zadania publiczne 
- sposób i ocena realizacji programu
- sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji
- kontrol ę realizacji zada ń publicznych przez organizacje 

pozarz ądowe 



Współpraca z partnerami społecznymi

Priorytetowe zadania publiczne Powiatu Gnie źnieńskiego 
to:
1. W sferze pomocy społecznej:

1.1 wspieranie rodzin i osób znajduj ących si ę
w trudnej sytuacji życiowej 
1.2 wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych
1.3 wspieranie rozwoju sektora pozarz ądowego 



Współpraca z partnerami społecznymi

2. Ochrona i promocja zdrowia
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
4. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osó b 

pozostaj ących bez pracy i zagro żonych zwolnieniem 
z pracy oraz rozwijanie przedsi ębiorczo ści

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzic twa 
narodowego 

6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i  
sportu

7. Krajoznawstwo i turystyka
8. Nauka i edukacja 
9. Bezpiecze ństwo i porz ądek publiczny



Współpraca z partnerami społecznymi

Metody komunikacji z organizacjami pozarz ądowymi:

� Powiatowa Rada Działalno ści Po żytku Publicznego 
powołana uchwał ą Nr 101/2011 z dnia 17 marca 
2011 r. przez Zarz ąd Powiatu Gnie źnieńskiego jako 
organ konsultacyjny i opiniodawczy

� Konsultacje społeczne w zakresie program ów 
współpracy

� Wszelkie informacje na temat współpracy powiatu 
z sektorem pozarz ądowym znajduje si ę na stronie 
www.powiat-gniezno.pl w dziale: Organizacje 
pozarz ądowe 



Przykładowe efekty współpracy

� prowadzenie Informacji Turystycznej 
przez Organizacj ę Turystyczn ą „Szlak Piastowski”

� utrzymanie Gnie źnieńskiej Kolejki 
Wąskotorowej przez Towarzystwo 
Miło śników Gniezna

� akcje honorowego 
krwiodawstwa – PCK

� festiwale i imprezy kulturalne
� i wiele innych w zakresie sportu, 

kultury, bezpiecze ństwa, turystyki,
zdrowia 



Kolejna perspektywa 2014 - 2020 

Aktualnie w ładze Powiatu Gnie źnieńskiego pracuj ą nad 
przygotowaniem nowego (trzeciego w historii powiatu ) 
dokumentu strategicznego na okres 2014 – 2020.

Dokument ten b ędzie nosił nazw ę: Wieloletni Strategiczny 
Program Operacyjny Powiatu Gnie źnieńskiego na lata 
2014 – 2020.  



Kolejna perspektywa 2014 - 2020 

Powy ższy program powstanie w zgodzie z dokumentem 
pn. „Zało żenia systemu zarz ądzania rozwojem Polski”
przyj ętym przez Rad ę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2009 
roku, który zakłada że prowadzenie polityki rozwoju 
w Polsce jest obowi ązkiem Rady Ministrów, samorz ądów 
wojew ództw oraz samorz ądów powiatowych i gminnych. 



I na koniec … ciekawostka 

Misj ą Starostwa Powiatowego w Gnie źnie jest wysoka 
jako ść zarządzania. Jednym z narz ędzi osi ągnięcia 
tego celu jest zadaniowa realizacja planów 
i zamierze ń.

Najlepiej zarz ądzany Powiat w Polsce
w konkursie INNOWATOR 2010, 
zorganizowanym przez Centrum 
im. Adama Smitha



Dziękujemy za uwag ę

Aleksandra Pi ątkowska – Radom

Skarbnik Powiatu

Agnieszka Rzempała – Chmielewska

Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju


