Elektronicznie podpisany przez:
Aleksandra Aldona Piątkowska-Radom
dnia 31 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 716/2020
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:

Piotr Gruszczyński; Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”
Na podstawie: art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz.U. z 2020 roku poz. 920), art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) Uchwala co następuje:
§ 1.
Zarząd przyjmuje „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku” oraz przekazuje ją do Regionalnej Izby Obrachunkowej
i Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego celem rozpowszechnienia. Informacja stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Zarządu
Piotr Gruszczyński
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art. 266 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.)
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A. WSTĘP
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2031 została uchwalona przez Radę Powiatu
Gnieźnieńskiego w dniu 20 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XXI/139/2019. Dokument ten został
sporządzony w oparciu o następujące przepisy:
▪ art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 920)
▪

art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.)

▪

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie: wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 92, Dz. U. z 2019
roku poz. 1903, Dz.U. z 2020 poz. 1381)

W trakcie I półrocza 2020 roku wprowadzono zmiany do wieloletniej prognozy finansowej
następującymi uchwałami:
▪

Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 lutego 2020r.

▪

Uchwała Nr XXV/158/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 kwietnia 2020r.

▪

Uchwała Nr XXVII/160/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 czerwca 2020r.

Wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej związane było z dostosowaniem wartości
zawartych w wieloletniej prognozie finansowej do wartości przyjętych w uchwale budżetowej na
2020 rok oraz ze zmianami kwot wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w wieloletniej
prognozie finansowej bądź też wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do wieloletniej prognozy
finansowej.

W dniu 20 marca 2020 roku Minister Zdrowia ogłosił na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
20 marca 2020 roku – Dz.U. z 2020, poz. 491). Powyższa sytuacja ma znaczący wpływ na wartości
bieżących dochodów własnych powiatu zrealizowanych do dnia 30 czerwca 2020 roku. Poniższa tabela
przedstawia kształtowanie się poszczególnych grup bieżących dochodów własnych powiatu w układzie
porównawczym: wykonanie na koniec roku 2019 – plan na dzień 30.06.2020r. – wykonanie na dzień
30.06.2020r.:
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BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE POWIATU
Grupa

Wykonanie na

Plan na dzień

dochodów własnych

koniec roku 2019

30.06.2020r.

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych (§ 0010)
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych (§ 0020)
dochody

jst

związane

z

realizacją

zadań

z

Wykonanie na
dzień
30.06.2020r.

34 590 378,00

34 762 863,00

14 873 055,00

1 348 116,51

900 000,00

729 996,95

711 179,45

646 896,00

658 991,16

6 268 570,16

6 114 275,34

3 467 240,93

1 036 891,40

536 660,99

223 648,33

7 703 826,06

7 553 686,15

4 355 776,55

51 658 961,58

50 514 381,48

24 308 708,92

zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(§ 2360)
podatki i opłaty (§ 0420, 0470, 0490, 0610, 0630, 0640, 0650,
0660, 0670, 0680, 0690)
dochody z majątku powiatu (§ 0750)
pozostałe dochody (§ 0570, 0580, 0590, 0830, 0900, 0910,
0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2990)
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE
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B. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na dzień
01.01.2020r.
wg Uchwały
Nr XXI/139/2019
Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego
z dnia
20.12.2019r.

1.

2.

3.

Plan na dzień
30.06.2020r.
wg Uchwały
Nr XXVII/160/2020
Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego
z dnia
30.06.2020r.

Wykonanie
na dzień
30.06.2020r.

% wykonania
na dzień
30.06.2020r.
5/4

Plan na 2021 rok
wg Uchwały
Nr XXVII/160/2020
Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego
z dnia
30.06.2020r.

4.

5.

6.

7.

1

Dochody ogółem

163 850 115,74

168 300 485,81

91 234 954,95

54,21%

166 236 771,22

1.1

Dochody bieżące, z tego:

152 288 063,15

159 221 130,58

88 124 617,60

55,35%

163 806 927,90

1.1.1

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

34 774 758,00

34 762 863,00

14 873 055,00

42,78%

36 088 510,98

1.1.2

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

900 000,00

900 000,00

729 996,95

81,11%

934 320,62

1.1.3

z subwencji ogólnej

82 343 212,00

86 413 355,00

51 909 252,00

60,07%

89 708 644,27

1.1.4

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

20 460 501,29

22 293 394,10

11 906 656,68

53,41%

21 657 585,33

1.1.5

pozostałe dochody bieżące, w tym:

13 809 591,86

14 851 518,48

8 705 656,97

58,62%

15 417 866,70

1.1.5.1

z podatku od nieruchomości

0,00

0,00

0,00

-

0,00

1.2

Dochody majątkowe, w tym:

11 562 052,59

9 079 355,23

3 110 337,35

34,26%

2 429 843,32

1.2.1

ze sprzedaży majątku

5 552 580,41

3 668 423,19

2 238 110,20

61,01%

2 426 843,32

1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

6 009 472,18

5 410 932,04

872 227,15

16,12%

3 000,00

2

Wydatki ogółem

171 290 388,64

176 187 880,68

78 805 402,66

44,73%

165 660 090,27

2.1

Wydatki bieżące, w tym:

147 229 292,37

154 159 482,54

74 773 058,54

48,50%

158 383 032,18

2.1.1

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

87 941 279,02

95 457 942,18

48 688 503,45

51,01%

98 585 959,91
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2.1.2

z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:

0,00

0,00

0,00

-

0,00

2.1.2.1

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,
o którym mowa w art. 243 ustawy

0,00

0,00

0,00

-

0,00

2.1.3

wydatki na obsługę długu, w tym:

1 344 860,80

1 002 856,00

386 903,00

38,58%

1 076 287,67

2.1.3.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym
mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu
programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek
i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

0,00

0,00

0,00

-

0,00

2.1.3.2

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym
mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

206 913,78

193 720,48

39 850,25

20,57%

220 058,11

2.2

Wydatki majątkowe, w tym:

24 061 096,27

22 028 398,14

4 032 344,12

18,31%

7 277 058,09

2.2.1

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w
tym:

24 061 096,27

22 028 398,14

4 032 344,12

18,31%

7 277 058,09

2.2.1.1

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

3 914 829,55

5 268 839,27

114 797,90

2,18%

0,00

3

Wynik budżetu

-7 440 272,90

-7 887 394,87

12 429 552,29

-

576 680,95

3.1

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów,
pożyczek i wykup papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00

-

576 680,95

4

Przychody budżetu

11 654 077,85

12 617 492,58

11 463 032,15

90,85%

2 223 319,05

4.1

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:

0,00

0,00

0,00

-

0,00

4.1.1

na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

0,00

-

0,00

4.2

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:

0,00

0,00

0,00

-

0,00

4.2.1

na pokrycie deficytu budżetu

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:

9 999 139,65

11 463 032,15

11 463 032,15

100,00%

1 348 286,08

4.3.1

na pokrycie deficytu budżetu

7 440 272,90

7 887 394,87

0,00

0,00%

0,00

4.4

Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:

1 654 938,20

1 154 460,43

0,00

0,00%

875 032,97
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4.4.1

na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

0,00

-

0,00

4.5

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:

0,00

0,00

0,00

-

0,00

4.5.1

na pokrycie deficytu budżetu

0,00

0,00

0,00

-

0,00

5

Rozchody budżetu

4 213 804,95

4 730 097,71

0,00

0,00%

2 800 000,00

5.1

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
w tym:

2 800 000,00

2 800 000,00

0,00

0,00%

2 800 000,00

5.1.1

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty
zobowiązań, w tym:

0,00

0,00

0,00

-

0,00

5.1.1.1

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3
ustawy

0,00

0,00

0,00

-

0,00

5.1.1.2

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a
ustawy

0,00

0,00

0,00

-

0,00

5.1.1.3

kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243
ust. 3b ustawy, z tego:

0,00

0,00

0,00

-

0,00

5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania

0,00

0,00

0,00

-

0,00

5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

0,00

0,00

0,00

-

0,00

5.1.1.3.3 innymi środkami

0,00

0,00

0,00

-

0,00

1 413 804,95

1 930 097,71

0,00

0,00%

0,00

27 900 000,00

27 900 000,00

30 700 000,00

-

25 100 000,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

5 058 770,78

5 061 648,04

13 351 559,06

-

5 423 895,72

15 057 910,43

16 524 680,19

24 814 591,21

-

6 772 181,80

5.2

Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu

6

Kwota długu, w tym:

6.1

kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków

7

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

7.1

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

7.2

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami
bieżącymi

7
Id: 67BE0DA0-DCD0-474E-AD36-E30E226194DC. Podpisany

Strona 7

8

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

8.1

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

2 147 881,29

2 427 239,10

1 264 954,48

52,11%

1 033 853,83

8.1.1

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy, w tym:

2 147 881,29

2 427 239,10

1 264 954,48

52,11%

1 033 853,83

8.1.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2 036 885,14

2 296 110,89

1 185 662,33

51,64%

970 520,36

8.2

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

6 005 671,12

4 281 117,98

755 566,75

17,65%

0,00

8.2.1

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

6 005 671,12

4 281 117,98

755 566,75

17,65%

0,00

8.2.1.1

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

5 997 578,48

4 268 251,43

747 474,11

17,51%

0,00

8.3

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

1 985 804,20

3 153 221,84

216 439,79

6,86%

1 245 812,38

8.3.1

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

1 985 804,20

3 153 221,84

216 439,79

6,86%

1 245 812,38

8.3.1.1

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

1 785 117,50

2 712 670,17

202 084,42

7,45%

1 156 934,47

8.4

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

3 174 314,49

3 299 382,67

380 468,50

11,53%

3 000,00

8.4.1

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:

3 174 314,49

3 299 382,67

380 468,50

11,53%

3 000,00

8.4.1.1

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2 511 030,74

2 603 285,64

305 541,28

11,74%

0,00

9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

9.1

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:

16 061 974,17

19 831 822,91

3 927 399,42

19,80%

4 676 702,79

9.1.1

bieżące

3 328 358,77

4 232 312,22

546 085,46

12,90%

1 227 226,29
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9.1.2

majątkowe

12 733 615,40

15 599 510,69

3 381 313,96

21,68%

3 449 476,50

9.2

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej

4 443 761,82

4 443 761,82

4 443 761,82

100,00%

3 834 100,00

9.3

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub
przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

0,00

0,00

0,00

-

0,00

9.4

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca
doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

0,00

0,00

0,00

-

0,00

9.5

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu
terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych
osobach prawnych

0,00

0,00

0,00

-

0,00

9.6

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych

2 800 000,00

2 800 000,00

0,00

0,00%

2 800 000,00

9.7

Wydatki zmniejszające dług, w tym:

0,00

0,00

0,00

-

0,00

9.7.1

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3

0,00

0,00

0,00

-

0,00

9.7.2

spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:

0,00

0,00

0,00

-

0,00

9.7.2.1

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.

0,00

0,00

0,00

-

0,00

9.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego

0,00

0,00

0,00

-

0,00

9.7.3

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

0,00

0,00

0,00

-

0,00

9.8

Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.
umorzenia, różnice kursowe)

0,00

0,00

0,00

-

0,00

9.9

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana
w formie wydatków budżetowych

0,00

0,00

0,00

-

0,00
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2. Kształtowanie

się

przedsięwzięć

do

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Powiatu

Gnieźnieńskiego

za I półrocze 2020 roku

Łączne nakłady
finansowe

Plan na dzień
30.06.2020 r.
wg
Uchwały
Nr
XXVII/160/2020
Rady Powiatu
Gnieźnieńskiego
z dnia
30.06.2020r.

Wykonanie na
dzień
30.06.2020r.

% wykonania
na dzień
30.06.2020r.
8/7

Limit
wydatków na
rok 2021

Limit
wydatków na
rok 2022

Limit
wydatków na
rok 2023

Limit
wydatków na
rok 2024

6

7

8

9

10

11

12

13

Okres
realizacji

Lp.

Wykaz przedsięwzięć

1

2

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

3

Od

Do

4

5

PRZEDSIĘZIĘCIA OGÓŁEM, z tego:

89 206 912,99

19 831 822,91

3 927 399,42

19,80%

4 676 702,79

949 754,23

3 000,00

3 000,00

7 450 973,96

4 232 312,22

546 085,46

12,90%

1 227 226,29

379 254,23

0,00

0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

81 755 939,03

15 599 510,69

3 381 313,96

21,68%

3 449 476,50

570 500,00

3 000,00

3 000,00

I.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.):

20 650 599,33

6 304 162,03

575 900,15

9,14%

1 065 730,29

353 170,23

0,00

0,00

1.

Wydatki bieżące

6 106 379,96

3 113 816,22

216 439,79

6,95%

1 055 730,29

353 170,23

0,00

0,00

a.

Europejski krok do zawodowej kariery
(umowa nr 2019-1-PL01-KA102-063993)

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM

Zespół Szkół
Przyrodniczo Usługowych w
Gnieźnie

2019

2020

487 885,31

303 093,06

26 890,04

8,87%

0,00

0,00

0,00

0,00

b.

Rozwijam siebie - kompleksowe
wsparcie dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w
Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kłecku

Specjalny Ośrodek
Szkolno
Wychowawczy w
Kłecku

2018

2021

779 514,68

257 443,24

104 525,34

40,60%

97 822,50

0,00

0,00

0,00

c.

Rozwijanie kompetencji kluczowych
uczniów oraz wzmacnianie poczucia
własnej wartości drogą ich osobistego
rozwoju

Zespół Szkół
Ponadpodstawowych
Nr 3 w Gnieźnie

2019

2021

156 382,28

99 281,03

27 376,45

27,57%

31 276,46

0,00

0,00

0,00
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d.

Szkolnictwo zawodowe w powiecie
gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek
pracy

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

2018

2021

1 835 114,68

922 993,07

12 552,00

1,36%

406 881,22

0,00

0,00

0,00

e.

Wdrożenie zaawansowanych e-usług
dla klientów Starostwa Powiatowego w
Gnieźnie oraz jednostek podległych

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

2017

2020

528 506,48

418 584,86

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

f.

Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie
modelu kompleksowej rehabilitacji
umożliwiającej podjęcie lub powrót do
pracy

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

2019

2021

60 731,70

20 243,90

1 517,84

7,50%

20 243,90

0,00

0,00

0,00

g.

Zawodowy sukces - nowa jakość w
zawodzie

Centrum Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego w
Gnieźnie

2019

2022

1 128 435,26

614 790,89

8 783,82

1,43%

285 453,01

228 191,36

0,00

0,00

h.

ZSP w Witkowie otwarte na Europę
(umowa nr 2019-1-PL01-KA102-063597)

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Witkowie

2019

2020

271 604,69

271 604,69

15 000,00

5,52%

0,00

0,00

0,00

0,00

i.

Nowoczesna szkoła wspomaga uczniów
w rozwoju i otwiera ich na świat i inne
kultury (umowa nr POWERSE-2018-1PL01-KA101-047811)

II Liceum
Ogólnokształcące im.
Dąbrówki w Gnieźnie

2018

2020

162 954,38

12 472,52

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

j.

Szkolnictwo zawodowe w powiecie
gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek
pracy

Centrum Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego w
Gnieźnie

2019

2021

35 579,56

35 579,56

8 758,23

24,62%

0,00

0,00

0,00

0,00

k.

Interdyscyplinarne Laboratorium
Chrobrzaków - Naukowy Fyrtel

I Liceum
Ogólnokształcące im.
Bolesława Chrobrego

2018

2020

182 818,87

19 909,40

11 036,07

55,43%

0,00

0,00

0,00

0,00

l.

Mój zawód - moja przyszłość

Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy nr 2

2020

2022

476 852,07

137 820,00

0,00

0,00%

214 053,20

124 978,87

0,00

0,00

2.

Wydatki majątkowe

14 544 219,37

3 190 345,81

359 460,36

11,27%

10 000,00

0,00

0,00

0,00

a.

Roboty termomodernizacyjne w CKP w
Gnieźnie

211 720,00

201 720,00

201 720,00

100,00%

10 000,00

0,00

0,00

0,00

Centrum Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego w
Gnieźnie

2019

2021
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b.

Wdrożenie zaawansowanych e-usług
dla klientów Starostwa Powiatowego w
Gnieźnie oraz jednostek podległych

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

2017

2020

2 456 806,86

2 456 806,86

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

c.

Zawodowy sukces - nowa jakość w
zawodzie

Centrum Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego w
Gnieźnie

2019

2022

123 286,14

123 286,14

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

d.

Poprawa jakości edukacji zawodowej
w powiecie gnieźnieńskim dostosowanie infrastruktury
edukacyjnej do potrzeb regionalnego
rynku pracy

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

2016

2020

11 666 406,37

322 532,81

157 740,36

48,91%

0,00

0,00

0,00

0,00

e.

Mój zawód - moja przyszłość

Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy nr 2

2020

2022

86 000,00

86 000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

II.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

68 556 313,66

13 527 660,88

3 351 499,27

24,78%

3 610 972,50

596 584,00

3 000,00

3 000,00

1.

Wydatki bieżące

1 344 594,00

1 118 496,00

329 645,67

29,47%

171 496,00

26 084,00

0,00

0,00

a.

Infrastruktura informacji przestrzennej
powiatu gnieźnieńskiego dla Miasta
Gniezna

Powiatowy Zarząd
Geodezji,
Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w
Gnieźnie

2020

2021

177 000,00

87 000,00

0,00

0,00%

90 000,00

0,00

0,00

0,00

b.

Likwidacja wyrobów zawierających
azbest na terenie Powiatu
Gnieźnieńskiego w latach 2019-2020

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

2019

2020

975 000,00

975 000,00

317 215,12

32,53%

0,00

0,00

0,00

0,00

c.

Świadczenie usług polegających na
stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny
oraz wystawieniu karty zgonu na
terenie powiatu gnieźnieńskiego

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

2019

2021

75 000,00

25 000,00

9 183,35

36,73%

25 000,00

0,00

0,00

0,00

d.

Usługi telekomunikacyjne - łącze
transmisji danych światłowód o
przepustowości 0,5Gb/0,5Gb -

Zespół Szkół im.
Jana III Sobieskiego

2019

2022

7 850,00

3 248,00

1 623,60

49,99%

3 248,00

542,00

0,00

0,00

e.

Usługi telekomunikacyjne - łącze
transmisji danych światłowód o
przepustowości 0,5Gb/0,5Gb

Zespół Szkół
Przyrodniczo Usługowych w
Gnieźnie

2019

2022

9 744,00

3 248,00

1 623,60

49,99%

3 248,00

542,00

0,00

0,00
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f.

"Dobre Wsparcie - równe szanse"
Rozbudowa systemu pomocy i wsparcia
dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym z terenu Powiatu
Gnieźnieńskiego

2.

Wydatki majątkowe

a.

Bezpieczny autobus

b.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

2020

2022

100 000,00

25 000,00

0,00

0,00%

50 000,00

25 000,00

0,00

0,00

67 211 719,66

12 409 164,88

3 021 853,60

24,35%

3 439 476,50

570 500,00

3 000,00

3 000,00

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

2020

2022

494 309,00

244 309,00

0,00

0,00%

200 000,00

50 000,00

0,00

0,00

Przebudowa drogi powiatowej Nr
2162P Witkowo - Malenin

Powiatowy Zarząd
Dróg

2018

2020

916 560,00

900 000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

c.

Przebudowa drogi powiatowej Nr
2181P granica powiatu - Kowalewo Popowo Podleśne

Powiatowy Zarząd
Dróg

2016

2020

3 684 098,10

2 753 024,06

2 753 024,06

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

d.

Przebudowa drogi powiatowej Nr
2225P Żelazkowo - Gurowo

Powiatowy Zarząd
Dróg

2016

2020

605 130,85

0,00

0,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

e.

Przebudowa oraz doposażenie Centrum
Kultury - zwiększenie atrakcyjności
Starostwo Powiatowe
instytucji kultury powiatu
w Gnieźnie
gnieźnieńskiego

2016

2020

4 764 308,80

4 079 153,27

18 587,90

0,46%

0,00

0,00

0,00

0,00

f.

Przyłączenie budynku szkoły Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Gnieźnie do sieci ciepłowniczej

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 2 Gniezno

2020

2021

55 473,00

27 736,50

27 736,50

100,00%

27 736,50

0,00

0,00

0,00

g.

Wyposażenie środowisk
informatycznych wojewódzkich,
powiatowych i miejskich podmiotów
leczniczych w narzędzia informatyczne
umożliwiające wdrożenie
Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej oraz stworzenie sieci
wymiany danych między podmiotami
leczniczymi samorządu województwa

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

2017

2024

438 809,52

238 564,72

21 008,14

8,81%

3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

h.

Infrastruktura informacji przestrzennej
powiatu gnieźnieńskiego dla Miasta
Gniezna

Powiatowy Zarząd
Geodezji,
Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w
Gnieźnie

2020

2021

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

i.

Przebudowa drogi powiatowej Nr
2147P - ścieżka rowerowa Kiszkowo Sroczyn

Powiatowy Zarząd
Dróg

2017

2020

2 493 200,45

1 150 000,00

500,00

0,04%

0,00

0,00

0,00

0,00

13
Id: 67BE0DA0-DCD0-474E-AD36-E30E226194DC. Podpisany

Strona 13

j.

Podniesienie jakości usług zdrowotnych
oraz zwiększenie dostępu do usług
medycznych, w tym usługi
Starostwo Powiatowe
elektroniczne ZOZ Gniezno dla
w Gnieźnie
zwiększenia efektywności i dostępności
realizowanych świadczeń medycznych

2006

2020

47 161 453,91

989 686,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

k.

"Prace konserwatorsko - budowlane na
budynkach oświatowo - społeczno kulturalnych" Rewitalizacja społeczno - Starostwo Powiatowe
oświatowo - budowlana ZSE objętego
w Gnieźnie
Lokalnym Programem Rewitalizacji
Miasta Gniezna w latach 2017-2022

2020

2022

750 240,00

396 000,00

0,00

0,00%

46 740,00

307 500,00

0,00

0,00

l.

Budowa Sali gimnastyczno rehabilitacyjno - rekreacyjnej oraz sal
dydaktyczno - terapeutycznych przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. hm. Z.
Imbierowicza w Kłecku (z
pomieszczeniami dla poradni
psychologiczno - pedagogicznej)

Specjalny Ośrodek
Szkolno
Wychowawczy w
Kłecku

2020

2022

1 988 700,00

161 700,00

0,00

0,00%

1 617 000,00

210 000,00

0,00

0,00

ł.

Otwarcie drzwi do kultury i poprawa
infrastruktury w powiecie
gnieźnieńskim w ramach PROGRAMU
"KULTURA" Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2014-2021

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

2020

2021

875 750,00

30 750,00

510,00

1,66%

845 000,00

0,00

0,00

0,00

m.

Przebudowa drogi powiatowej Nr
2199P Imielenko - Imielno

Powiatowy Zarząd
Dróg

2017

2020

925 816,70

130 000,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

n.

Przebudowa drogi powiatowej Nr
2190P Polska Wieś - Wilkowyja

Powiatowy Zarząd
Dróg

2017

2020

192 932,00

188 187,00

188 187,00

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

o.

Budowa dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych dla 14 dzieci

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie

2020

2021

1 613 000,00

913 000,00

12 300,00

1,35%

700 000,00

0,00

0,00

0,00

p.

Przebudowa drogi powiatowej Nr
2193P Kamieniec - Łagiewniki
Kościelne - Ujazd

Powiatowy Zarząd
Dróg

2019

2020

140 517,33

100 554,33

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

r.

Przebudowa skrzyżowania typu rondo
w m. Gniezno ul. Półwiejska i
Pustachowska

Powiatowy Zarząd
Dróg

2017

2020

108 420,00

103 500,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00
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C. CZĘŚĆ OPISOWA
1. Ocena

przebiegu

realizacji

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

w I półroczu 2020 roku
Szczegółowy opis przebiegu realizacji zadań w

I

półroczu 2020 roku zawarty jest

w „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”.
„Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego
za I półrocze 2020 roku” zawiera tylko syntetyczną analizę podstawowych wielkości budżetu.
Podstawowe wielkości budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego w I półroczu 2020 roku kształtowały się
następująco:
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W toku wykonywania Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku plan dochodów
i wydatków, przychodów i rozchodów zmienił się następująco:
1) dochody ogółem (pozycja 1 z tabeli „Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”):
plan dochodów ogółem.....................................................................163.850.115,74
zwiększył się o kwotę..........................................................................4.450.370,07
do kwoty......................................................................................168.300.485,81
wykonanie na koniec I półrocza 2020r. wynosi...........................................91.234.954,95
tj.........................................................................................................54,21%
a) dochody bieżące (pozycja 1.1 z tabeli „Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”):
plan dochodów bieżących..............................................................152.288.063,15
zwiększył się o kwotę......................................................................6.933.067,43
do kwoty..................................................................................159.221.130,58
wykonanie na koniec I półrocza 2020r. wynosi........................................88.124.617,60
tj.....................................................................................................55,35%
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Najwyższy udział w dochodach bieżących stanowią wpływy z subwencji ogólnej, które zostały
zaplanowane w wysokości 86.413.355,00 zł, a zrealizowane w kwocie 51.909.252,00 zł, co
stanowi 60,07%. Wyższe niż 50,00% wykonanie spowodowane było tym, że część oświatowa
subwencji ogólnej została wykonana w 61,54%. Wyższy wskaźnik wykonania wynika
z otrzymania w miesiącu czerwcu transzy środków przeznaczonych na miesiąc lipiec.
Kolejnym istotnym źródłem dochodów bieżących są dochody własne, które zostały
zaplanowane w wysokości 50.514.381,48 zł, a zrealizowane w kwocie 24.308.708,92 zł,
co stanowi 48,12%. Do najważniejszych należy zaliczyć:
•

podatek dochodowy od osób fizycznych - planowany w wysokości 34.762.863,00 zł,
a wykonany w kwocie 14.873.055,00 zł, co stanowi 42,78%. Wykonanie powyższego
dochodu uzależnione jest od przekazywanych prognozowanych przez Ministerstwo
Finansów transz miesięcznych. Planowane dochody z tego tytułu przekazane przez
Ministerstwo Finansów, nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno –
szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na
podstawie szacunków i prognoz. Na mniejsze wykonanie dochodów miała wpływ
pandemia COVID-19 wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, a w konsekwencji
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masowe

zamykanie

i

zawieszanie

działalności

gospodarczej

oraz

zwalnianie

pracowników. Wpływ na mniejsze wykonanie dochodów miało również wprowadzone
przez rząd przesunięcie rozliczenia PIT za 2019 rok z 30 kwietnia na 31 maja. W związku
z tym odpowiednio miesiąc później samorząd dostanie ewentualne dopłaty do podatków.
Z kolei z raportu przedstawionego przez Związek Powiatów Polskich dotyczącego
sytuacji finansowej powiatów i miast na prawach powiatu w związku z COVID-19 na
przykładzie wpływów z PIT wynika, iż całkowita kwota spadku wpływów z podatku PIT
w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. dla wszystkich powiatów ziemskich
i miast na prawach powiatu wyniosła 1.063.339.988 zł, czyli ponad miliard złotych i to
tylko w ujęciu nominalnym. W ujęciu procentowym jest to spadek o 7,37%. Warto
nadmienić, że na wysokość dochodów PIT w I półroczu 2020 r. (w porównaniu do
analogicznego okresu w 2019 r.) miała wpływ nie tylko sytuacja epidemiczna, ale
również zmiany w prawie podatkowym (m.in. wprowadzone od sierpnia 2019 r.
zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 roku życia).
•

wpływy z usług – planowane w wysokości 6.923.462,60 zł, a zrealizowane w kwocie
3.447.064,70 zł, co stanowi 49,79%. Powyższe wpływy obejmują m.in. odpłatności
za utrzymanie mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie, odpłatności
z tytułu opłat za usługi geodezyjne świadczone przez Powiatowy Zarząd Geodezji
Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, w tym m. in. wyrysy, podziały,
udostępnianie kopii map; z usług prowadzonych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia
Zawodowego, a także środki przekazywane z Powiatów za opiekę nad dziećmi
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz z zakresu umieszczania dzieci
w rodzinach zastępczych i zwrotu świadczeń wypłacanych na ich utrzymanie;

•

wpływy z opłaty komunikacyjnej – planowane w wysokości 3.601.650,00 zł,
a zrealizowane w kwocie 1.732.940,25 zł, co stanowi 48,12%. Na powyższy dochód
składają się m.in. opłaty komunikacyjne za tablice rejestracyjne, zezwolenia na
prowadzenie

pojazdu

uprzywilejowanego,

legitymacje

instruktorów.

Mniejsze

wykonanie dochodów w stosunku do zaplanowanej kwoty wynika ze zmniejszonej liczby
obsługiwanych interesantów - ze względu na wprowadzenie przez rząd stanu zagrożenia
epidemicznego oraz dodatkowych obostrzeń niezbędnych do powstrzymania
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Szczegółowy opis realizacji dochodów bieżących w I półroczu 2020 roku zawarty jest
w
„Informacji
o
przebiegu
wykonania
budżetu
Powiatu
Gnieźnieńskiego
za I półrocze 2020 roku”.
b) dochody majątkowe (pozycja 1.2 z tabeli „Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”):
plan dochodów majątkowych............................................................11.562.052,59
zmniejszył się o kwotę.....................................................................2.482.697,36
do kwoty.....................................................................................9.079.355,23
wykonanie na koniec I półrocza 2020r. wynosi.........................................3.110.337,35
tj.....................................................................................................34,26%
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Najwyższy udział w dochodach majątkowych stanowią środki na programy, projekty lub
zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
które zostały zaplanowane w wysokości 4.281.117,98 zł, a zrealizowane w kwocie 755.566,75
zł, co stanowi 17,65%.
Drugim istotnym źródłem dochodów majątkowych są dochody własne, które zostały
zaplanowane w wysokości 3.668.423,19 zł, a zrealizowane w kwocie 2.238.110,20 zł,
co stanowi 61,01%. Na powyższy dochód składają się m.in. wpływy z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a także środki
ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew na drogach powiatowych.
Szczegółowy opis realizacji dochodów majątkowych w I półroczu 2020 roku zawarty jest
w
„Informacji
o
przebiegu
za I półrocze 2020 roku”.

wykonania

budżetu

Powiatu

Gnieźnieńskiego

2) wydatki ogółem (pozycja 2 z tabeli „Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”):
plan wydatków ogółem.....................................................................171.290.388,64
zwiększył się o kwotę..........................................................................4.897.492,04
do kwoty......................................................................................176.187.880,68
wykonanie na koniec I półrocza 2020r. wynosi...........................................78.805.402,66
tj.........................................................................................................44,73%
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a) wydatki bieżące (pozycja 2.1 z tabeli „Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”):
plan wydatków bieżących..............................................................147.229.292,37
zwiększył się o kwotę......................................................................6.930.190,17
do kwoty..................................................................................154.159.482,54
wykonanie na koniec I półrocza 2020r. wynosi........................................74.773.058,54
tj. ....................................................................................................48,50%

Najwyższy

udział

w

wydatkach

bieżących

stanowią

wydatki

na

wynagrodzenia

i składki od nich naliczane. Plan w wysokości 95.457.942,18 zł został zrealizowany
w kwocie 46.688.503,45 zł, co stanowi 51,01%.
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań planowane w wysokości 33.151.723,04 zł
zostały zrealizowane w kwocie 15.424.824,32 zł, co stanowi 46,53%. Środki finansowe zostały
przeznaczone m.in. na usługi remontowe, opłaty ze energię elektryczną, cieplną, wodę
i gaz, a także na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty
za wyżywienie, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości,
artykułów biurowych oraz inne niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie
jednostek organizacyjnych i wykonywanie zadań statutowych.
Szczegółowy opis realizacji wydatków bieżących w I półroczu 2020 roku zawarty jest
w
„Informacji
o
przebiegu
za I półrocze 2020 roku”.

wykonania

budżetu

Powiatu

Gnieźnieńskiego
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b) wydatki majątkowe (pozycja 2.2 z tabeli „Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”):
plan wydatków majątkowych............................................................24.061.096,27
zmniejszył się o kwotę.....................................................................2.032.698,13
do kwoty....................................................................................22.028.398,14
wykonanie na koniec I półrocza 2020r. wynosi.........................................4.032.344,12
tj.....................................................................................................18,31%

W wydatkach majątkowych zaplanowane zostały m.in. następujące zadania:
•

Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - zwiększenie atrakcyjności instytucji
kultury powiatu gnieźnieńskiego - plan wydatków wynosi 4.079.153,27 zł, zrealizowany
został w kwocie 18.587,90 zł, co stanowi 0,46%.

•

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2181P granica powiatu – Kowalewo – Popowo Podleśne
– plan wydatków wynosi 2.753.024,06 zł, natomiast wykonanie 2.753.024,06 zł, co
stanowi 100,00%,

•

Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
oraz jednostek podległych – plan wydatków wynosi 2.456.806,86 zł, zrealizowany został
w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z tego, iż realizacja
poszczególnych
zadań,
bądź
płatności
za
wykonanie
zadania
nastąpią
w II półroczu 2020 roku.
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Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku zawarty jest
w
„Informacji
o
przebiegu
za I półrocze 2020 roku”.

wykonania

budżetu

Powiatu

Gnieźnieńskiego

3) przychody budżetu (pozycja 4 z tabeli „Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020”):
plan przychodów..............................................................................11.654.077,85
zwiększył się o kwotę............................................................................963.414,73
do kwoty.......................................................................................12.617.492,58
wykonanie na koniec I półrocza 2020r. wynosi...........................................11.463.032,15
tj.........................................................................................................90,85%
W ramach planowanych przychodów na dzień 1.01.2020 roku uwzględniono wolne środki
z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach
publicznych w kwocie 9.999.139,65 zł oraz przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla
Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie z przeznaczeniem na realizację projektu
„Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury – zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury
powiatu gnieźnieńskiego” w kwocie 1.654.938,20 zł.
W trakcie I półrocza 2020 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy
o finansach publicznych zostały zwiększone o kwotę 1.463.892,50 zł, tj. do kwoty
11.463.032,15 zł, natomiast przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Centrum Kultury
„Scena to dziwna” w Gnieźnie zostały zmniejszone o kwotę 500.477,77 zł, tj. do kwoty
1.154.460,43 zł.
Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2020 roku wynosi 11.463.032,15 zł i jest to kwota
dotycząca wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.
6 ustawy o finansach publicznych, spłata pożyczki udzielonej dla Centrum Kultury „Scena to
dziwna” w Gnieźnie nastąpi w II połowie 2020 roku.
4) rozchody budżetu (pozycja 5 z tabeli „Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”):
plan rozchodów budżetu......................................................................4.213.804,95
zwiększył się o kwotę............................................................................516.292,76
do kwoty.........................................................................................4.730.097,71
wykonanie na koniec I półrocza 2020 r. wynosi.......................................................0,00
tj..........................................................................................................0,00%
Wg stanu na dzień 01.01.2020 roku po stronie rozchodów zaplanowano spłatę rat kapitałowych
obligacji w kwocie 2.800.000,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 1.413.804,95 zł dla
Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie z przeznaczeniem na realizację projektu
"Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury
powiatu gnieźnieńskiego".
W trakcie I półrocza 2020 roku wysokość raty kapitałowej kredytu pozostała na tym samym
poziomie tj. w kwocie 2.800.000,00 zł, natomiast wysokość udzielonej pożyczki dla Centrum
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Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie zwiększyła się o kwotę 516.292,76 zł, tj. do kwoty
1.930.097,71 zł.
Wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2020 roku wynosi 0,00 zł z uwagi na to, iż spłaty rat
kapitałowych obligacji oraz udzielenie pożyczki dla Centrum Kultury „Scena to dziwna” w
Gnieźnie przewidziane są w II połowie 2020 roku.
5) kwota długu (pozycja 6 z tabeli „Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”):
Planowana kwota długu na koniec roku 2020 wg stanu na dzień 1.01.2020 roku wynosić będzie
27.900.000,00 zł i uwzględniać zobowiązania na początek roku 2020 w wysokości
30.700.000,00 zł oraz rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości 2.800.000,00 zł.
W trakcie I półrocza 2020 roku wysokości te nie uległy zmianie. W związku z powyższym
planowana kwota długu na koniec roku 2020 wg stanu na dzień 30.06.2020r. również wynosić
będzie 27.900.00,00 zł i uwzględniać zobowiązania na początek roku 2020 w wysokości
30.700.000,00 zł oraz rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości 2.800.000,00 zł.
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6) kształtowanie się wskaźników spłaty zadłużenia – art. 243 ufp
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2. Ocena przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku
W ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 zaplanowano zadania
na łączną wartość 19.831.822,91 zł, na dzień 30.06.2020r. zostały one zrealizowane
w 19,80% tj. w kwocie 3.927.399,42 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 546.085,46 zł, wydatki
majątkowe w kwocie 3.381.313,96 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

30 000 000,00
19 831 822,91

20 000 000,00

3 927 399,42

10 000 000,00

0,00
Plan na dzień
30.06.2020r.

Wykonanie na dzień
30.06.2020r.

W 2020 roku zaplanowano następujące przedsięwzięcia:
I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych
plan na dzień 30.06.2020r…………………………………………………...……..…..…………………6.304.162,03
wykonanie na dzień 30.06.2020r………………………………….…………………..……….….…..…575.900,15
tj………………………………………………………………………………………………………………..……….….....…....9,14%
z tego:
1. wydatki bieżące
plan na dzień 30.06.2020r…………….………………….…………………….………………………3.113.816,22
wykonanie na dzień 30.06.2020r…………………………..………….……………….………………216.439,79
tj…………………………………………………………………………………….…………………………………….....…..6,95%
w tym:
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a. Europejski krok do zawodowej kariery (umowa nr 2019-1-PL01-KA102-063993)
plan na dzień 30.06.2020r............................................................303.093,06
wykonanie na dzień 30.06.2020r......................................................26.890,04
tj...................................................................................................8,87%
Głównym celem projektu jest wsparcie osób uczących się w nabyciu kompetencji w celu
umożliwienia im zatrudnienia na europejskim rynku pracy, nauka języków obcych,
zwiększenie świadomości i zrozumienia innych kultur, rozwijanie poczucia obywatelstwa
i tożsamości europejskiej. Projekt zakłada wyjazd dwóch grup uczniów (po 25 osób) na
praktyki do Hiszpanii.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2019-2020. Umowa o dofinansowanie
została zawarta z Narodową Agencją Programu Erasmus+.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 487.885,31 zł, natomiast w podziale na
poszczególne lata: rok 2020 – 303.093,06 zł.
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowy w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
26.890,04 zł, z tego:
➢ wynagrodzenie dla nauczyciela – 1.393,20 zł,
➢ bilety wstępu do muzeum w Hiszpani dla uczestników i opiekunów pierwszej grupy –
1.798,00 zł,
➢ opłata za koordynację projektu – 21.840,00 zł,
➢ podróże służbowe dla opiekunów pierwszej grupy – 2.358,84 zł,
➢ zwrot zaliczki za bilety lotnicze dla drugiej grupy – (-500,00 zł).
Niski procent wykonania projektu w I półroczu spowodowany jest ogłoszeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku – Dz.U. z 2020, poz. 491).
Dalsza realizacja projektu przewidziana jest w II połowie 2020 roku.
b. Rozwijam siebie – kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kłecku
plan na dzień 30.06.2020r............................................................257.443,24
wykonanie na dzień 30.06.2020r....................................................104.525,34
tj.................................................................................................40,60%
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadpodstawowego, z uwzględnieniem formalnych,
nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kłecku.
W ramach projektu zostaną wyposażone sale do terapii specjalistycznych oraz pracownie
do przedmiotów przyrodniczych. W salach terapeutycznych oraz poza Ośrodkiem będą
prowadzone różnorodne zajęcia specjalistyczne i zajęcia pozalekcyjne podnoszące
kompetencje oraz umożliwiające poprawę przyswajania wiedzy ogólnej uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje
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i uzyskają kwalifikacje poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, szkoleniach,
kursach.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2018-2021. Projekt jest
realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 w ramach działania 8.1. - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,
poddziałania 8.1.2. - Kształcenie ogólne.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 779.514,68 zł, natomiast w podziale na
poszczególne lata: rok 2020 – 257.443,24 zł, rok 2021 – 97.822,50 zł.
Projekt jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kłecku.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
104.525,34 zł, z tego:
➢ wynagrodzenia nauczycieli w zakresie realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach kółka
przyrodniczego, zajęć specjalistycznych w zakresie: logopedii i alternatywnych
metod

komunikacji,

muzykoterapii,

bajkoterapii,

arteterapii,

hortiterapii,

hydroterapii i alpakoterapii, wynagrodzenia dla uczestników projektu w ramach
kosztów pośrednich oraz wynagrodzenia dla opiekunów obecnych podczas zajęć
specjalistycznych: integracja sensoryczna, alpakoterapia, hydroterapia, hipoterapia
– 92.616,81 zł,
➢ zakup materiałów w ramach kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji projektu
– 1.611,10 zł,
➢ zakup usługi terapeutycznej – alpakoterapia – 2.300,00 zł,
➢ zakup usługi terapeutycznej - hipoterapia – 2.880,00 zł,
➢ przewóz uczniów i opiekunów na zajęcia hydroterapii, hipoterapii, alpakoterapii –
4.389,43 zł,
➢ zakup biletów wstępu na hydroterapię – 728,00 zł.
Niższy procent wykonania projektu w I półroczu spowodowany jest ogłoszeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku – Dz.U. z 2020,
poz. 491). Dalsza realizacja projektu przewidziana jest w II połowie 2020 roku.
c.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzmacnianie poczucia własnej
wartości drogą ich osobistego rozwoju
plan na dzień 30.06.2020r..............................................................99.281,03
wykonanie na dzień 30.06.2020r......................................................27.376,45
tj.................................................................................................27,57%
Głównym celem projektu jest wypracowanie najlepszych narzędzi i metod pracy w
obszarze rozwoju kompetencji społecznych (w którym diagnozuje się przede wszystkim
brak wiary we własne możliwości, niską umiejętność pracy w zespole oraz brak
umiejętności autoprezentacji), nauczania przedmiotów ścisłych (gdzie częstym
problemem jest między innymi słabo rozwinięte myślenie kreatywne, niskie umiejętności
matematyczne i informatyczne), a także języków obcych i zauważalne w tym zakresie
trudności uczniów z wyrażaniem swoich myśli i opinii w języku obcym oraz ojczystym.
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Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2019-2021. Umowa o dofinansowanie
została zawarta z Narodową Agencją Programu Erasmus+.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 156.382,28 zł, natomiast w podziale na
poszczególne lata: rok 2020 – 99.281,03 zł, rok 2021 – 31.276,46 zł,
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
27.376,45 zł, z tego:
➢ zakup artykułów fotograficznych – 119,98 zł,
➢ zakup flagi Polski, magnesów i lalki ludowej – 194,50 zł,
➢ zakup słodyczy, upominków – 97,34 zł,
➢ zakup mównicy, ścianki reklamowej z logo szkoły i projektu – 5.472,27 zł,
➢ zakup biletów lotniczych do Hiszpanii – 11.110,01 zł,
➢ wydatki poniesione na wyjeździe w Portugalii – 6.375,00 zł,
➢ zakup rollup’ów informujących o projekcie – 621,00 zł,
➢ zakup banerów promujących projekt – 302,90 zł,
➢ wynagrodzenie dla koordynatora projektu i głównej księgowej – 2.514,33 zł,
➢ wynagrodzenie dla nauczyciela języka angielskiego – 365,50 zł,
➢ pozostałe – 203,62 zł.
Niższy procent wykonania projektu w I półroczu spowodowany jest ogłoszeniem na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku – Dz.U. z 2020,
poz. 491). Dalsza realizacja projektu przewidziana jest w II połowie 2020 roku.
d. Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim ze szkoły na rynek pracy
plan na dzień 30.06.2020r............................................................922.993,07
wykonanie na dzień 30.06.2020r......................................................12.552,00
tj...................................................................................................1,36%
Powyższy projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolenia
zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz ułatwienie uczniom
i uczennicom z wybranych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu gnieźnieńskiego
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez efektywne doradztwo
zawodowe, system staży i praktyk zawodowych realizowanych w ścisłej współpracy
z przedsiębiorcami doskonalący umiejętności nauczycieli zawodu i doradców zawodowych
oraz system kursów i szkoleń dostosowujący kwalifikacje uczniów do oczekiwań
pracodawców, a także doposażenie 7 placówek systemu oświaty kształcenia zawodowego
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pozwalające odzwierciedlić realne warunki
pracy.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2018-2021. Projekt jest realizowany
w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania
8.3. - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy, poddziałania 8.3.1. – kształcenie zawodowe młodzieży.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 1.835.114,68
w podziale na lata: rok 2020 – 922.993,07 zł, rok 2021 – 406.881,22 zł.

zł,

natomiast
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Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
12.552,00 zł, która przeznaczona była na wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych.
Niski procent wykonania projektu w I półroczu spowodowany jest ogłoszeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku – Dz.U. z 2020, poz. 491).
Dalsza realizacja projektu przewidziana jest w II połowie 2020 roku.
Łączna wartość projektu (pozycja I.1d, I.1j z Tabeli „Kształtowanie się przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”)
wynosi 1.870.694,24 zł, z tego: rok 2020: plan – 958.572,63 zł wykonanie – 21.310,23 zł,
rok 2021: plan – 406.881,22 zł.
e.

Wdrożenie

zaawansowanych

e-usług

dla

klientów

Starostwa

Powiatowego

w Gnieźnie oraz jednostek podległych
plan na dzień 30.06.2020r............................................................418.584,86
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Celem powyższego projektu jest stworzenie systemu zintegrowanej wymiany danych
elektronicznych dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Efektem realizacji projektu
będzie objęcie urzędu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych
wspólnym systemem umożliwiającym elektroniczną komunikację, wymianę danych i obieg
dokumentów zarówno pomiędzy tymi podmiotami, jak i podmiotami zewnętrznymi
(z mieszkańcami, przedsiębiorcami i instytucjami państwowymi).
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2017-2020. Projekt jest realizowany
w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego

na lata 2014 - 2020 w ramach

działania 2.1. – Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałania 2.1.1. – Rozwój
elektronicznych usług publicznych.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 528.506,48 zł, natomiast w podziale na
lata: rok 2020 – 418.584,86 zł.
Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku, z uwagi na
to, iż na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
2020 roku – Dz.U. z 2020, poz. 491) zaistniały przeszkody utrudniające wykonanie
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postepowania przetargowego.
Dalsza realizacja projektu przewidziana jest w II połowie 2020 roku.
Łączna wartość projektu (pozycja I.1e, I.2b z Tabeli „Kształtowanie się przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”)
wynosi 2.985.313,34 zł, z tego: rok 2020: plan – 2.875.391,72 zł wykonanie – 0,00 zł.
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f.

Wypracowanie

i

pilotażowe

wdrożenie

modelu

kompleksowej

rehabilitacji

umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy
plan na dzień 30.06.2020r..............................................................20.243,90
wykonanie na dzień 30.06.2020r.......................................................1.517,84
tj...................................................................................................7,50%
Powyższy projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego
pod względem społecznym i finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz
aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych
usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób
zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób niepełnosprawnych.
Model kompleksowej rehabilitacji ma ułatwić podjęcie lub powrót do aktywności
społecznej lub zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego
schorzenia lub niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym nie
mogą kontynuować lub podejmować się pełnienia ról społecznych oraz kontynuować lub
podejmować aktywności zawodowej.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2019-2021. Umowa o dofinansowanie
została zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z siedzibą w Warszawie.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 60.731,70
w podziale na lata: rok 2020 – 20.243,90 zł, rok 2021 – 20.243,90 zł.
Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

zł,

natomiast

W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
1.517,84 zł, z tego:
➢ wynagrodzenie za wydanie orzeczeń w ramach realizacji wstępnej kwalifikacji
uczestników do pilotażu rehabilitacji kompleksowej - 800,00 zł,
➢ wynagrodzenie za wydanie opinii, diagnozy psychologicznej w ramach realizacji
wstępnej kwalifikacji uczestników do pilotażu ośrodków rehabilitacji kompleksowej
– 717,84 zł.
Niski procent wykonania projektu w I półroczu spowodowany jest ogłoszeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku – Dz.U. z 2020, poz. 491).
Dalsza realizacja projektu przewidziana jest w II połowie 2020 roku.
g.

Zawodowy sukces – nowa jakość w zawodzie
plan na dzień 30.06.2020r............................................................614.790,89
wykonanie na dzień 30.06.2020r.......................................................8.783,82
tj...................................................................................................1,43%
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego
dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz ułatwienie 140 uczniom (115 uczniom
i 25 uczennicom) przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez
następujące działania: efektywne doradztwo zawodowe (dla 140 uczestników projektu),
system kursów i szkoleń dostosowujący kwalifikacje uczniów do oczekiwań pracodawców
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(dla 140 uczestników projektu), system staży/praktyk realizowany w ścisłej współpracy
z przedsiębiorcami (dla 125 uczestników projektu, w tym 22 kobiet), doskonalenie
umiejętności 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu i 2 doradców zawodowych oraz
doposażenie pracowni kształcenia zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pozwalające odzwierciedlić
realne warunki pracy.
Realizowane zadania:
1. doposażenie pracowni:
a) spawalnia (4 stanowiska do spawania gazowego),
b) pracownia budowlana (doposażenie m.in. w piły, zagęszczarkę, wyrzynarkę,
przecinarkę, młot, wiertarkę, drobny sprzęt budowlany),
c) pracownia energetyki odnawialnej (moduły fotowoltaiczne, kolektor słoneczny,
mała siłownia wiatr, drobne narzędzia),
d) zakup wózka jezdniowego,
2. doradztwo edukacyjno – zawodowe dla 140 uczestników projektu,
3. doskonalenie umiejętności kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów
praktycznej nauki zawodu dla 5 nauczycieli
4. szkolenia zawodowe:
a) monter instalacji PV dla 10 uczestników projektu,
b) technolog robót wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami G-1E dla 48
uczestników projektu,
c) spawanie gazowe dla 48 uczestników projektu,
d) kurs montażu rusztowań dla 32 uczestników projektu,
e) wózki jezdniowe dla 48 uczestników projektu.
5. realizacja praktyk i staży zawodowych dla 125 uczestników projektu.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2019-2022. Projekt jest realizowany
w

ramach

Wielkopolskiego

Programu

Operacyjnego

na

lata

2014-2020

w ramach działania 8.3. – Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałania 8.3.1. – kształcenie zawodowe
młodzieży.
Łączne

nakłady

finansowe

na

projekt

wynoszą

1.128.435,26

zł,

natomiast

w podziale na lata: rok 2020 – 614.790,89 zł, rok 2021 – 285.453,01 zł, rok 2022 –
228.191,36 zł.
Projekt jest realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
8.783,82 zł, z tego:
➢ wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów –
5.750,00 zł,
➢ zakup materiałów na zajęcia dla uczestników szkoleń zawodowych - 1.656,22 zł,
➢ zakup usługi wydruku materiałów warsztatowych „Zajęcia umiejętności
interpersonalnych” oraz „Zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego” - 1.377,60 zł.
Niski procent wykonania projektu w I półroczu spowodowany jest ogłoszeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
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(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku – Dz.U. z 2020, poz. 491).
Dalsza realizacja projektu przewidziana jest w II połowie 2020 roku.
Łączna wartość projektu (pozycja I.1g, I.2c z Tabeli „Kształtowanie się przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”)
wynosi 1.251.721,40 zł, z tego: rok 2020: plan – 738.077,03 zł wykonanie – 8.783,82 zł,
rok 2021: plan – 285.453,01 zł, rok 2022: plan – 228.191,36 zł.
h. ZSP w Witkowie otwarte na Europę (umowa nr 2019-1-PL01-KA101-047811)
plan na dzień 30.06.2020r............................................................271.604,69
wykonanie na dzień 30.06.2020r......................................................15.000,00
tj...................................................................................................5,52%
Celem projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności
zawodowych uczniów, w szczególności w zakresie możliwości ich dostosowania
i przydatności dla rynku pracy, a także dywersyfikacja działań i możliwości tworzących
dla młodych ludzi szanse rozwoju i realnego wkładu w spójność społeczeństwa, zwłaszcza
dzięki zwiększonym możliwościom dotyczącym mobilności edukacyjnej oraz dzięki
zacieśnionej współpracy między środowiskiem kształcenia i szkolenia, a środowiskiem
pracy w kraju i zagranicą. Projekt zakłada realizację dwutygodniowych procesów
szkolenia zawodowego w zagranicznych przedsiębiorstwach dla 35 uczniów kształcących
się na profilu technik żywienia i usług gastronomicznych, na profilu technik informatyk,
w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2019-2020. Umowa o dofinansowanie
została zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Łączne

nakłady

finansowe

na

projekt

wynoszą

271.604,69

zł,

natomiast

w podziale na lata: rok 2020 – 271.604,69 zł.
Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki w wysokości 15.000,00
zł, z tego:
➢ wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych do projektu – 4.000,00 zł,
➢ zakup usługi szkoleniowej – 11.000,00 zł.
Niski procent wykonania projektu w I półroczu spowodowany jest ogłoszeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku – Dz.U. z 2020, poz. 491).
Dalsza realizacja projektu przewidziana jest w II połowie 2020 roku.
i.

Nowoczesna szkoła wspomaga uczniów i otwiera ich na świat i inne kultury
plan na dzień 30.06.2020r..............................................................12.472,52
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Celem projektu było podniesienie jakości oraz pracy szkoły, podniesienie kompetencji
zawodowych pracowników szkoły, realizacja mobilności zagranicznych pracowników
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szkoły oraz wdrożenie rozwiązań i wiedzy zdobytych w trakcie mobilności zagranicznych
realizowanych w ramach projektu. Projekt zakładał wyjazd 11 uczestników projektu na
kursy językowe i językowo – metodyczne do Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Francji,
Hiszpanii i Malty.
Okres

realizacji

projektu

przewidziany

był

w

latach

2018-2020.

Umowa

o dofinansowanie została zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodową Agencją Programu Erasmus+.
Łączne nakłady finansowe na projekt wyniosły 162.954,38 zł, natomiast w podziale na
poszczególne lata: rok 2020 – 12.472,52 zł.
Projekt był realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku.
Realizacja projektu została zakończona w I połowie 2020 roku.
j. Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim ze szkoły na rynek pracy
plan na dzień 30.06.2020r..............................................................35.579,56
wykonanie na dzień 30.06.2020r.......................................................8.758,23
tj.................................................................................................24,62%
Cel projektu oraz okres jego realizacji przedstawiony został na stronie 28.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 35.579,56 zł, natomiast
w podziale na lata: rok 2020 – 35.579,56 zł.
Projekt jest realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
8.758,23 zł, z tego:
➢ wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów –
8.758,23 zł.
Niski procent wykonania projektu w I półroczu spowodowany jest ogłoszeniem na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku – Dz.U. z 2020, poz. 491).
Dalsza realizacja projektu przewidziana jest w II połowie 2020 roku.
k.

Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków – Naukowy Fyrtel
plan na dzień 30.06.2020r..............................................................19.909,40
wykonanie na dzień 30.06.2020r......................................................11.036,07
tj.................................................................................................55,43%
Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych 45 uczniów (w tym
trzech ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, minimum dziesięciu osób z obszarów
wiejskich) uczestniczących w edukacji, podniesieniu wiedzy i kompetencji siedmiu
nauczycieli oraz poprawę warunków dydaktycznych w zakresie nauki przedmiotów
(matematyczno - przyrodniczych) w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie.
W ramach projektu doposażono pracownię interdyscyplinarną w niezbędny sprzęt
i pomoce dydaktyczne, m.in.: tablety, meble laboratoryjne, sprzęt i szkła laboratoryjne
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oraz odczynniki, wyposażenie w zakresie geografii, biologii oraz fizyki, Zakupiono robota
edukacyjnego oraz monitor dotykowy LED.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2018-2020. Projekt realizowany
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w ramach działania 8.1. - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, poddziałania
8.1.2. - Kształcenie ogólne.
Łączne

nakłady

finansowe

na

projekt

wynoszą

182.818,87

zł,

natomiast

w podziale na lata: rok 2020 – 19.909,40 zł.
Projekt jest realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
11.036,07 zł, z tego:
➢ wypłata wynagrodzenia dla koordynatorów projektu – 6.236,07 zł,
➢ szkolenie nauczycieli – 4.800,00 zł.
Dalsza realizacja przewidziana jest w II połowie 2020 roku.
l.

Mój zawód – moja przyszłość
plan na dzień 30.06.2020r............................................................137.820,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Projekt ma na celu zwiększenie posiadanej wiedzy zawodowej dostosowanej do potrzeb
rynku pracy oraz ułatwienie uczniom i uczennicom przechodzenie z etapu kształcenia do
etapu zatrudnienia poprzez efektywne doradztwo zawodowe, system staży/praktyk
realizowanych w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, doskonalenie umiejętności
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pozwalające odzwierciedlić realne warunki
pracy.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2020-2022.
Łączne

nakłady

finansowe

na

projekt

wynoszą

476.852,07

zł,

natomiast

w podziale na lata: rok 2020 – 137.820,00 zł, rok 2021 – 214.053,20 zł, rok 2022 –
124.978,87 zł.
Projekt będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku.
Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest w II połowie 2020 roku, z uwagi na to,
iż w/w projekt został wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej w dniu
30 czerwca 2020 roku (Uchwała Nr XXVII/160/2020).
Łączna wartość projektu (pozycja I.1l, I.2e z Tabeli „Kształtowanie się przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”)
wynosi 562.852,07 zł, z tego: rok 2020: plan – 223.820,00 zł wykonanie – 0,00 zł, rok 2021:
plan – 214.053,20 zł, rok 2022: plan – 124.978,87 zł.
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2. wydatki majątkowe
plan na dzień 30.06.2020r…………………………………….…….…………………….……..……3.190.345,81
wykonanie na dzień 30.06.2020r……………………………………...……………..………….……359.460,36
tj………………………………………………………………………………………………..…………………………………11,27%
w tym:
a. Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie
plan na dzień 30.06.2020r............................................................201.720,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r....................................................201.720,00
tj...............................................................................................100,00%
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie poprzez jego termomodernizację. Efektem
realizacji projektu jest zmodernizowany energetycznie budynek Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (poprzez likwidację

kotłowni węglowej,

docieplenie dachu oraz ścian, wymianę stolarki okiennej oraz bram, wymianę instalacji
centralnego ogrzewania, wymianę punktów oświetleniowych na energooszczędne) oraz
zastosowanie odnawialnych źródeł energii (poprzez montaż paneli fotowoltaicznych).
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2019-2021. Projekt jest realizowany
w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania
3.2. – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
poddziałania 3.2.1. – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 211.720,00
w podziale na lata: rok 2020 – 201.720,00 zł, rok 2021 – 10.000,00 zł.

zł,

natomiast

Projekt jest realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
201.720,00 zł, przeznaczoną na wykonanie instalacji fotowoltaicznej – etap III.
Dalsza realizacja projektu przewidziana jest w 2021 roku.
b. Wdrożenie

zaawansowanych

e-usług

dla

klientów

Starostwa

Powiatowego

w Gnieźnie oraz jednostek podległych
plan na dzień 30.06.2020r..........................................................2.456.806,86
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Cel projektu oraz okres jego realizacji przedstawiony został na stronie 29.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 2.456.806,86
w podziale na lata: rok 2020 – 2.456.806,86 zł.
Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

zł,

natomiast

W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku, z uwagi na
to, iż na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca
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2020 roku – Dz.U. z 2020, poz. 491) zaistniały przeszkody utrudniające wykonanie
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postepowania przetargowego.
Dalsza realizacja projektu przewidziana jest w II połowie 2020 roku.
c. Zawodowy sukces – nowa jakość w zawodzie
plan na dzień 30.06.2020r............................................................123.286,14
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Cel projektu oraz okres jego realizacji przedstawiony został na stronie 30-31.
Łączne

nakłady

finansowe

na

projekt

wynoszą

123.286,14

zł,

natomiast

w podziale na lata: rok 2020 – 123.286,14 zł.
Projekt jest realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku, z uwagi na
to, iż przetarg na zakupy inwestycyjne zaplanowany jest do przeprowadzenia na koniec
roku.
d. Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie
infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy
plan na dzień 30.06.2020r............................................................322.532,81
wykonanie na dzień 30.06.2020r....................................................157.740,36
tj.................................................................................................48,91%
Celem
w

projektu

powiecie

jest

wdrożenie

gnieźnieńskim

koncepcji

polegającej

na

rozwoju
rozwoju

szkolnictwa

zawodowego

infrastruktury

edukacyjnej

i szkoleniowej. Projekt swoim zakresem rzeczowym obejmie następujące zadania:
a) rozwój Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, który obejmie:
−

adaptację i rozbudowę istniejącego budynku stacji kontroli pojazdów
na potrzeby budynku dydaktyczno - administracyjnego

−

roboty adaptacyjno - remontowe pomieszczeń warsztatowych prowadzące m.in.
do
powstania
stanowisk
egzaminacyjnych
oraz
doposażenie

w nowoczesne sprzęty warsztatowe (budynek A)
b) doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie w celu utworzenia ośrodka egzaminacyjnego na
kwalifikacje w zawodach objętych projektem
c) doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego w sprzęty wykorzystujące
nowoczesne technologie.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2016-2020. Projekt jest realizowany
w

ramach

Wielkopolskiego

Programu

Operacyjnego

na

lata

2014-2020

w ramach działania 9.3. – Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej, poddziałania 9.3.2. – Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia
zawodowego.
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Łączne

nakłady

finansowe

na

projekt

wynoszą

11.666.406,37

zł,

natomiast

w podziale na lata: rok 2020 – 322.532,81 zł.
Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
157.740,36 zł, z tego:
➢ zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodu w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Gnieźnie - 39.672,66 zł,
➢ zakup wyposażenia do pracowni obróbki cieplnej w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie – 118.067,70 zł.
Dalsza realizacja przewidziana jest w II połowie 2020 roku.
e. Mój zawód – moja przyszłość
plan na dzień 30.06.2020r..............................................................86.000,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Cel projektu oraz okres jego realizacji przedstawiony został na stronie 34.
Łączne nakłady finansowe na projekt
w podziale na lata: rok 2020 – 86.000,00 zł.

wynoszą

86.000,00

zł,

natomiast

Projekt będzie realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w
Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku.
Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest w II połowie 2020 roku, z uwagi na to,
iż w/w projekt został wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej w dniu
30 czerwca 2020 roku (Uchwała Nr XXVII/160/2020).
II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
plan na dzień 30.06.2020r...............................................................13.527.660,88
wykonanie na dzień 30.06.2020r........................................................3.351.499,27
tj........................................................................................................24,78%
z tego:
1. wydatki bieżące
plan na dzień 30.06.2020r.............................................................1.118.496,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r........................................................329.645,67
tj....................................................................................................29,47%
w tym:
a. Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego dla Miasta Gniezna
plan na dzień 30.06.2020r..............................................................87.000,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
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Powyższy projekt ma na celu uzgodnienie baz danych przestrzennych GESUT i BDOT500
dla miast Gniezno, Czerniejewo, Kłecko, Trzemeszno i Witkowo, weryfikację danych
ewidencyjnych dla miasta Gniezno w części graficznej i opisowej, zakup dwóch e-usług
publicznych oraz przetworzenie danych na układ wysokościowy dla całego powiatu
gnieźnieńskiego.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 177.000,00 zł, natomiast w podziale na
lata: rok 2020 – 87.000,00 zł, rok 2021 – 90.000,00 zł.
Projekt jest realizowany przez Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku, z uwagi na
to, iż umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana. Rozpoczęcie realizacji
projektu przewidziane jest w II połowie 2020 roku.
Łączna wartość projektu (pozycja II.1a, II.2h z Tabeli „Kształtowanie się przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2020 roku”)
wynosi 180.000,00 zł, z tego: rok 2020: plan – 90.000,00 zł wykonanie –0,00 zł, rok 2021:
plan – 90.000,00 zł.
b. Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w
latach 2019-2020
plan na dzień 30.06.2020r............................................................975.000,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r....................................................317.215,12
tj.................................................................................................32,53%
Celem projektu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu
oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2019-2020.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 975.000,00 zł, natomiast w podziale na
lata: rok 2020 – 975.000,00 zł.
Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
317.215,12 zł, przeznaczoną na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest (unieszkodliwiono około 800 ton azbestu z 400 nieruchomości).
Pozostałe środki zostaną wykorzystane sukcesywnie zgodnie z wnioskami złożonymi przez
wnioskodawców w poszczególnych gminach i wydatkowane w II połowie 2020 roku.
c. Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz
wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego
plan na dzień 30.06.2020r..............................................................25.000,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.......................................................9.183,35
tj.................................................................................................36,73%
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Powyższy projekt ma na celu świadczenie usług polegających na stwierdzaniu zgonu i jego
przyczyny oraz wystawianiu karty zgonu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego
przyczyny oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty
zgonu, co do osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach
administracyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego. Usługi dotyczą wyłącznie przypadków,
w których nie jest możliwe ustalenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej
chorobie zobowiązanego do stwierdzenia zgonu, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Ww. zadanie polega
na całodobowym pełnieniu usługi, tj. od poniedziałku do niedzieli włącznie, zarówno w
dni robocze jak i wolne od pracy. Każdorazowe stwierdzenie zgonu i jego przyczyny oraz
wystawienie karty zgonu jest wykonywane przez Wykonawcę na podstawie zgłoszenia
Policji dokonywanego ustnie i potwierdzonego na piśmie.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2019-2021.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 75.000,00 zł, natomiast w podziale na lata:
rok 2020 – 25.000,00 zł, rok 2021 – 25.000,00 zł.
Projekt jest realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
9.183,35 zł, przeznaczoną na wykonanie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego
przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
Realizacja powyższego projektu uzależniona jest od ilości wystawionych kart zgonu
i dalsza realizacja projektu przewidziana jest w II połowie 2020 roku.
d. Usługi telekomunikacyjne – łącze transmisji danych światłowód o przepustowości
0,5Gb/0,5Gb
plan na dzień 30.06.2020r...............................................................3.248,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.......................................................1.623,60
tj.................................................................................................49,99%
Projekt ma na celu stały dostęp do łącza transmisji danych w związku z przystąpieniem
szkoły do projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@ 2020” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w ramach działania 8.1. - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną,
poddziałania 8.1.3. – Kształcenie ogólne.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2019-2022.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 7.850,00 zł, natomiast w podziale na lata:
rok 2020 – 3.248,00 zł, rok 2021 – 3.248,00 zł, rok 2022 – 542,00 zł.
Projekt jest realizowany jest przez Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.623,60 zł
przeznaczone na zapłatę faktur za świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Dalsza realizacja projektu nastąpi w II połowie 2020 roku.
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e. Usługi telekomunikacyjne – łącze transmisji danych światłowód o przepustowości
0,5Gb/0,5Gb
plan na dzień 30.06.2020r...............................................................3.248,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.......................................................1.623,60
tj.................................................................................................49,99%
Projekt ma na celu stały dostęp do łącza transmisji danych w związku z przystąpieniem
szkoły do projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@ 2020” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w ramach działania 8.1. - Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną,
poddziałania 8.1.3. – Kształcenie ogólne.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2019-2022.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 9.744,00 zł, natomiast w podziale na lata:
rok 2020 – 3.248,00 zł, rok 2021 – 3.248,00 zł, rok 2022 – 542,00 zł.
Projekt jest realizowany jest przez Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki w wysokości 1.623,60 zł
przeznaczone na zapłatę faktur za świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Dalsza realizacja projektu nastąpi w II połowie 2020 roku.
f. „Dobre wsparcie – równe szanse” Rozbudowa systemu pomocy i wsparcia dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego
plan na dzień 30.06.2020r..............................................................25.000,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Celem projektu jest zwiększenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym korzystających z usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w lokalnej
społeczności. Projekt ma być realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.2. – Usługi społeczne
i zdrowotne, poddziałania 7.2.2. – Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2020-2022.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 100.000,00 zł, natomiast w podziale na
lata: rok 2020 – 25.000,00 zł, rok 2021 – 50.000,00 zł, rok 2022 – 25.000,00 zł.
Projekt będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku, z uwagi na
to, iż projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach konkursu.
2. wydatki majątkowe
plan na dzień 30.06.2020r............................................................12.409.164,88
wykonanie na dzień 30.06.2020r.....................................................3.021.853,60
tj....................................................................................................24,35%
w tym:
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a. Bezpieczny autobus
plan na dzień 30.06.2020r............................................................244.309,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Celem projektu jest wyposażenie instruktażowego autobusu w zakresie zachowania
odpowiednich standardów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Autobus został przekazany
powiatowi jako akt darowizny przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2020-2022.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 494.309,00 zł, natomiast w podziale na
lata: rok 2020 – 244.309,00 zł, rok 2021 – 200.000,00 zł, rok 2022 – 50.000,00 zł.
Projekt jest realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku, z uwagi na
to, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na chwilę obecną nie ogłosił
konkursu na realizację powyższego zadania.
b. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2162P Witkowo - Malenin
plan na dzień 30.06.2020r............................................................900.000,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Okres realizacji powyższego projektu przewidziany jest w latach 2018-2020. Łączne
nakłady finansowe na projekt wynoszą 916.560,00 zł, natomiast w podziale na lata: rok
2020 – 900.000,00 zł.
Projekt jest realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku, z uwagi na
to, iż projekt jest na liście rezerwowej na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg
Samorządowych.
c. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2181P granica powiatu – Kowalewo – Popowo
Podleśne
plan na dzień 30.06.2020r..........................................................2.753.024,06
wykonanie na dzień 30.06.2020r.................................................2.753.024,06
tj...............................................................................................100,00%
Okres realizacji powyższego projektu przewidziany był w latach 2016-2020.
Łączne

nakłady

finansowe

na

projekt

wyniosły

3.684.098,10

zł,

natomiast

w podziale na lata: rok 2020 – 2.753.024,06 zł.
Projekt został zrealizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
2.753.024,06 zł, z tego:
➢ roboty budowlane – 2.711.992,11 zł,
➢ nadzór inwestorski nad inwestycją – 37.031,95 zł,
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➢ wykonanie i montaż tablic informacyjnych – 4.000,00 zł
Realizacja projektu została zakończona w I połowie 2020 roku.
d. Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury – zwiększenie atrakcyjności
instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego
plan na dzień 30.06.2020r..........................................................4.079.153,27
wykonanie na dzień 30.06.2020r......................................................18.587,90
tj...................................................................................................0,46%
Celem projektu polegającego na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku Centrum
Kultury „Scena to dziwna” wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą,
infrastrukturą techniczną, jest zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu
gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena to dziwna”.
Projekt stworzy możliwości do dalszego rozwoju Centrum Kultury "Scena to dziwna"
i będzie służyć skutecznej i efektywnej realizacji polityki kulturalnej i organizacji
działalności kulturalnej i artystycznej, co jest podstawowym celem działania tej
instytucji. Główny zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę budynku wraz z
rozbudową o podnośnik dla osób niepełnosprawnych istniejących pomieszczeń
warsztatowych wraz z remontem infrastruktury technicznej i części planu
zagospodarowania, remontem sceny zewnętrznej i nawierzchni wokół budynku.
Przebudowa jest realizowana w zakresie zmiany układu funkcjonalnego wnętrz
i dostosowania budynku do potrzeb instytucji kultury.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 4.764.308,80 zł, natomiast
w podziale na lata: rok 2020 – 4.079.153,27 zł.
Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, w formie dotacji
majątkowej przekazanej do Centrum Kultury „Scena to dziwna” w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
18.587,90 zł, przeznaczoną na opłatę od pozwu.
Wykonanie projektu na poziomie 0,46% jest zgodne z harmonogramem prac oraz
warunkami podpisanych umów na roboty budowalne, nadzór autorski i ekspertyzy. Dalsza
realizacja projektu nastąpi w II połowie 2020 roku.
e. Przyłączenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie do sieci
ciepłowniczej
plan na dzień 30.06.2020r..............................................................27.736,50
wykonanie na dzień 30.06.2020r......................................................27.736,50
tj...............................................................................................100,00%
Projekt zakłada opłatę przyłączeniową za wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej
wraz z montażem węzła cieplnego dwufunkcyjnego w budynku Zespołu Szkół
Technicznych w Gnieźnie
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 55.473,00 zł, natomiast
w podziale na poszczególne lata: rok 2020 – 27.736,50 zł, rok 2021 – 27.736,50 zł.
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Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
27.736,50 zł, przeznaczoną na opłatę przyłączeniową, zgodnie z zawartą umową.
Dalsza realizacja projektu przewidziana jest w roku 2021.
f. Wyposażenie

środowisk

informatycznych

wojewódzkich,

powiatowych

i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany
danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa
plan na dzień 30.06.2020r............................................................238.564,72
wykonanie na dzień 30.06.2020r......................................................21.008,14
tj...................................................................................................8,81%
Celem projektu jest dostarczenie mieszkańcom Wielkopolski dwóch usług możliwych do
zrealizowania przy wykorzystaniu sieci internet, tj.: e-Dokumentacja - dostęp
do elektronicznej dokumentacji medycznej zestandaryzowanej oraz e-Rejestracja –
zdalna możliwość rejestracji do świadczonych usług przez podmioty lecznicze oraz
wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w nową infrastrukturę niezbędną do
prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2017-2024. Projekt jest realizowany
w
ramach
Wielkopolskiego
Programu
Operacyjnego
na
lata
2014-2020
w ramach działania 2.1. – Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałania 2.1.1.
- Rozwój elektronicznych usług publicznych.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 438.809,52 zł, natomiast
w podziale na lata: rok 2020 – 238.564,72 zł, rok 2021 – 3.000,00 zł, rok 2022 – 3.000,00
zł, rok 2023 – 3.000,00 zł, rok 2024- 3.000,00 zł.
Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, w formie dotacji
majątkowej przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki na łączną kwotę
21.008,14 zł przeznaczoną na inżyniera kontraktu, na opracowanie, wdrożenie
i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent oraz na opłatę eksploatacyjną na
dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją.
Realizacja

powyższego

projektu

uzależniona

jest

od

składanych

przez

Urząd

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wniosków w wypłatę środków. Dalsza
realizacja projektu nastąpi w II połowie 2020 roku.
g. Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego dla Miasta Gniezna
plan na dzień 30.06.2020r...............................................................3.000,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Cel projektu oraz okres jego realizacji przedstawiony został na stronie 38.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 3.000,00 zł,
w podziale na lata: rok 2020 – 3.000,00 zł.

natomiast
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Projekt jest realizowany przez Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku, z uwagi na
to, iż umowa o dofinansowanie nie została jeszcze podpisana. Rozpoczęcie realizacji
projektu przewidziane jest w II połowie 2020 roku.
h. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P – ścieżka rowerowa Kiszkowo – Sroczyn
plan na dzień 30.06.2020...........................................................1.150.000,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r..........................................................500,00
tj...................................................................................................0,04%
Okres realizacji powyższego projektu przewidziany jest w latach 2017-2020. Łączne
nakłady finansowe na projekt wynoszą 2.493.200,45 zł, natomiast w podziale na lata: rok
2020 – 1.150.000,00 zł.
Projekt jest realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki w wysokości 500,00 zł,
które zostały przeznaczone na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej .
Wykonanie projektu na poziomie 0,04% wynika z tego, iż w dniu 4 maja 2020 roku i 10
czerwca 2020 roku przeprowadzone zostały przetargi na w/w inwestycję. Zostały zawarte
umowy z wykonawcami i inwestycja jest w trakcie realizacji.
i. Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług
medycznych, w tym usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności
i dostępności realizowanych świadczeń medycznych, w tym usługi elektroniczne ZOZ
Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności realizowanych świadczeń
medycznych
plan na dzień 30.06.2020r............................................................989.686,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Przedmiotem projektu jest rozbudowa szpitala wraz z budową niezbędnej infrastruktury
technicznej, dostosowanie istniejących obszarów działalności medycznej do wymaganych
przepisów oraz doposażanie w sprzęt medyczny.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2006-2020.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 47.161.453,91

zł,

natomiast

w podziale na lata: rok 2020 – 989.686,00 zł.
Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, w formie dotacji
majątkowej przekazanej do Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku.
Z uwagi na zaplanowane płatności w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie oraz
pracami kończącymi I etap inwestycji zgodnie z harmonogramem realizacja projektu
przewidziana jest w II połowie 2020 roku.
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j. „Prace konserwatorsko – budowlane na budynkach oświatowo – społeczno –
kulturalnych” Rewitalizacja społeczno – oświatowo – budowlana ZSE objętego
Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Gniezna w latach 2017-2022
plan na dzień 30.06.2020.............................................................396.000,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Projekt ma na celu dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu „Ochrona
zabytków 2020”.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2020-2022.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 750.240,00 zł, natomiast
w podziale na lata: rok 2020 – 396.000,00 zł, rok 2021 – 46.740,00 zł, rok 2022 – 307.500,00
zł.
Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku.
Realizacja projektu przewidziana jest w II połowie
2020 roku po pozytywnym
rozstrzygnięciu konkursu.
k. Budowa Sali gimnastyczno – rehabilitacyjno – rekreacyjnej oraz sal dydaktyczno –
terapeutycznych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
im. hm. Z. Imbierowicza w Kłecku z pomieszczeniami dla poradni psychologiczno –
pedagogicznej)
plan na dzień 30.06.2020.............................................................161.700,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Celem
projektu
jest
zwiększenie
możliwości
edukacyjnych
dla
dzieci
z niepełnosprawnościami, ponieważ na przestrzeni ostatnich 6 lat rekrutacja wzrosła
o 100 % oraz umożliwienie dzieciom uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego
w sali gimnastycznej, ponieważ od 26 lat zajęcia realizowane są na korytarzach
(tygodniowo 67 h).
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2020-2022.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 1.988.700,00 zł, natomiast
w podziale na lata: rok 2020 – 161.700,00 zł, rok 2021 – 1.617.000,00 zł, rok 2022 –
210.000,00 zł.
Projekt jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku.
Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest w II połowie 2020 roku, z uwagi na to,
iż w/w projekt został wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej w dniu
30 kwietnia 2020 roku (Uchwała Nr XXV/158/2020) i w miesiącu lipcu zostanie ogłoszone
zapytanie ofertowe.
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l. Otwarcie drzwi do kultury i poprawa infrastruktury w powiecie gnieźnieńskim
w ramach PROGRAMU „KULTURA” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021
plan na dzień 30.06.2020r..............................................................30.750,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r..........................................................510,00
tj...................................................................................................1,66%
Projekt ma na celu poprawę zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie
odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej. Projekt ma być
realizowany w dwóch podzadaniach: podzadanie 1 – realizowane na budynku przy
ul. Wrzesińskiej 2 w Gnieźnie – Kolej na kulturę podzadanie 2 – realizowane na budynku
przy ul. Sienkiewicza 12 w Gnieźnie – Rodzinna podróż kulturalna. Projekt ma być
realizowany w ramach Programu KULTURA Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach działania 1 – poprawa zarządzania
dziedzictwem kulturowym, poddziałania 1.2 – innowacyjne wykorzystanie infrastruktury
dla prezentacji dziedzictwa kulturowego .
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2020-2021.
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 875.750,00
w podziale na lata: rok 2020 – 30.750 zł, rok 2021 – 845.000,00 zł.

zł,

natomiast

Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki w wysokości 510,00 zł,
które przeznaczone były na częściowe wykonanie badania na temat społecznego
zapotrzebowania na projekt.
Z uwagi na to, iż terminu naboru wniosków nie został przedłużony, nie było możliwości
przygotowania się do jego składania (brak konsultacji społecznych), tym samym
odstąpiono od umowy z firmą wykonującą badania na temat społecznego zapotrzebowania
na projekt. Realizacja projektu przewidziana jest w II połowie 2020 roku, po ogłoszeniu
naboru wniosków.
m. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2199P Imielenko - Imielno
plan na dzień 30.06.2020r............................................................130.000,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Okres realizacji powyższego projektu przewidziany jest w latach 2017-2020. Łączne
nakłady finansowe na projekt wynoszą 925.816,70 zł, natomiast w podziale na lata: rok
2020 – 130.000,00 zł.
Projekt jest realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku, z uwagi na
to, iż w dniu 9 czerwca 2020 roku przeprowadzony został przetarg na w/w inwestycję.
Została zawarta umowa z wykonawcą i inwestycja jest w trakcie realizacji.
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n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2190P Polska Wieś - Wilkowyja
plan na dzień 30.06.2020r............................................................188.187,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r....................................................188.187,00
tj...............................................................................................100,00%
Okres realizacji powyższego projektu przewidziany był w latach 2017-2020. Łączne
nakłady finansowe na projekt wyniosły 192.932,00 zł, natomiast w podziale na lata: rok
2020 – 188.187,00 zł.
Projekt był realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki w wysokości 188.187,00
zł, z tego:
➢ roboty budowlane – 185.487,00 zł,
➢ nadzór inwestorski nad inwestycją – 2.700,00 zł,
Realizacja projektu została zakończona w I połowie 2020 roku.
o. Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 14 dzieci
plan na dzień 30.06.2020r............................................................913.000,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r......................................................12.300,00
tj...................................................................................................1,35%
Projekt ma na celu budowę dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 14 dzieci
(w każdym). Placówka ma zostać wybudowana na tyłach obecnego Domu Pomocy
Społecznej w Gnieźnie, do którego dojazd będzie usytuowany od strony ulicy
Konopnickiej. Domy będą zlokalizowane na działkach o powierzchni 900 m2 (każda),
a powierzchnia użytkowa budynków na wynosić około 220-240 m2.
Okres realizacji projektu przewidziany jest w latach 2020-2021.
Łączne

nakłady

finansowe

na

projekt

wynoszą

1.613.000,00

zł,

natomiast

w podziale na lata: rok 2020 – 913.000,00 zł, rok 2021 – 700.000,00 zł.
Projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. zrealizowano wydatki w wysokości 12.300,00
zł, które przeznaczone były na wykonanie inwentaryzacji oraz koncepcji przebudowy
Domu Dziecka przy ul. Paczkowskiego 16.
Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest w II połowie 2020 roku, z uwagi na to,
iż w/w projekt został wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej w dniu
30 czerwca 2020 roku (Uchwała Nr XXVII/160/2020). W II połowie 2020 roku ma zostać
ogłoszony przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przystąpienie
do robót budowlanych.
p. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2193P Kamieniec – Łagiewniki Kościelne - Ujazd
plan na dzień 30.06.2020r............................................................100.554,33
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
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Okres realizacji powyższego projektu przewidziany jest w latach 2019-2020. Łączne
nakłady finansowe na projekt wynoszą 140.517,33 zł, natomiast w podziale na lata: rok
2020 – 100.554,33 zł.
Projekt jest realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku, z uwagi na
to, iż projekt jest na liście rezerwowej na dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg
Samorządowych.
q. Przebudowa skrzyżowania typu rondo w m. Gniezno ul. Półwiejska i Pustachowska
plan na dzień 30.06.2020r............................................................103.500,00
wykonanie na dzień 30.06.2020r.............................................................0,00
tj...................................................................................................0,00%
Okres realizacji powyższego projektu przewidziany jest w latach 2017-2020. Łączne
nakłady finansowe na projekt wynoszą 108.420,00 zł, natomiast w podziale na lata: rok
2020 – 103.500,00 zł.
Projekt jest realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie.
W ramach projektu na dzień 30.06.2020r. nie zrealizowano żadnego wydatku, z uwagi na
to, iż w dniu 6 marca 2020 roku przeprowadzony został przetarg na w/w inwestycję.
Została zawarta umowa z wykonawcą i inwestycja jest w trakcie realizacji.

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXI/1392019
RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
Z DNIA 20 GRUDNIA 2019 ROKU
W SPRAWIE: WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA LATA 2020-2031
ZE ZMIANAMI
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU POWIAT GNIEŹNIEŃSKI
REALIZOWAŁ ŁĄCZNE 36 PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ
WIELOLETNICH.
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SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

.......................................

......................................

Aleksandra Piątkowska-Radom

Piotr Gruszczyński

Opracowała:
Katarzyna Kaszyńska
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