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Uchwała Nr .../.../2020 
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 

z dnia ... lutego 2020 roku 
 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 
2020-2031 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 
z 2019 roku poz. 511 z późn. zm.) i 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.) oraz Rozporządzenia 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) Rada Powiatu 
Gnieźnieńskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
 
Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXI/139/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  
20 grudnia 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata  
2020 - 2031, określone w § 2 i 3 niniejszej uchwały.  

 
§ 2. 

 
W załączniku Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" stanowiącym 
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/139/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  
20 grudnia 2019 roku wartości zapisane dla roku 2020 otrzymują brzmienie: 
 

 dochody ogółem.............................................................................163.850.115,74 zł 
zwiększa się o kwotę.............................................................................825.781,00 zł 
do kwoty......................................................................................164.675.896,74 zł 
z tego: 
 
a. dochody bieżące........................................................................152.288.063,15 zł 

zwiększa się o kwotę........................................................................203.656,00 zł 
do kwoty.................................................................................152.491.719,15 zł 
z tego: 
 
a. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych...........................................................................34.774.758,00 zł 
 

b. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych................................................................................900.000,00 zł 

 
c. z subwencji ogólnej................................................................82.343.212,00 zł 

 
d. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące..................20.460.501,29 zł 

zmniejsza się o kwotę....................................................................2.125,00 zł 
do kwoty.............................................................................20.458.376,29 zł 

 
e. pozostałe dochody bieżące........................................................13.809.591,86 zł 

zwiększa się o kwotę...................................................................205.781,00 zł 
do kwoty.............................................................................14.015.372,86 zł 
w tym: 

• z podatku od nieruchomości.............................................................0,00 zł 
 
 
 
 

b. dochody majątkowe.....................................................................11.562.052,59 zł 
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zwiększa się o kwotę........................................................................622.125,00 zł 
do kwoty..................................................................................12.184.177,59 zł 
w tym: 
 

− ze sprzedaży majątku...............................................................5.552.580,41 zł 
 

− z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.................6.009.472,18 zł 
zwiększa się o kwotę...................................................................622.125,00 zł 
do kwoty...............................................................................6.631.597,18 zł 
 

 wydatki ogółem..............................................................................171.290.388,64 zł 
zwiększa się o kwotę...........................................................................3.056.419,94 zł  
do kwoty......................................................................................174.346.808,58 zł 
z tego: 
 
a. wydatki bieżące........................................................................147.229.292,37 zł 

zwiększa się o kwotę........................................................................825.483,61 zł 
do kwoty.................................................................................148.054.775,98 zł 
w tym: 
 

− na wynagrodzenia i składki od nich naliczone..................................87.941.279,02 zł 
zwiększa się o kwotę...................................................................113.597,06 zł 
do kwoty.............................................................................88.054.876,08 zł 

 

− z tytułu poręczeń i gwarancji.................................................................0,00 zł 
w tym: 

• gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 
mowa w art. 243 ustawy..................................................................0,00 zł 

 

− wydatki na obsługę długu...........................................................1.344.860,80 zł 
w tym: 

• 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 zł 

• 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 zł  

 
b. wydatki majątkowe.....................................................................24.061.096,27 zł 

zwiększa się o kwotę......................................................................2.230.936,33 zł 
do kwoty..................................................................................26.292.032,60 zł 
w tym: 
 

− inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 
ustawy................................................................................24.061.096,27 zł 
zwiększa się o kwotę.................................................................2.230.936,33 zł  
do kwoty.............................................................................26.292.032,60 zł 
w tym: 

• wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne....................................................................3.914.829,55 zł 
zwiększa się o kwotę............................................................1.154.009,72 zł 
do kwoty..........................................................................5.068.839,27 zł 

 
 
 
 
 

 wynik budżetu.................................................................................-7.440.272,90 zł 
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zmniejsza się o kwotę.........................................................................2.230.638,94 zł 
do kwoty........................................................................................-9.670.911,84 zł 
w tym: 
 
a. kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup 

papierów wartościowych...........................................................................0,00 zł 
 

 przychody budżetu...........................................................................11.654.077,85 zł 
zwiększa się o kwotę...........................................................................2.746.931,70 zł 
do kwoty........................................................................................14.401.009,55 zł 
z tego: 
a. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych............................................0,00 zł 

w tym: 

− na pokrycie deficytu budżetu.................................................................0,00 zł 
 

b. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.............................................................0,00 zł 
w tym: 

− na pokrycie deficytu budżetu.................................................................0,00 zł 
 

c. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy....................9.999.139,65 zł 
zwiększa się o kwotę......................................................................2.372.376,50 zł 
do kwoty..................................................................................12.371.516,15 zł 
w tym: 

− na pokrycie deficytu budżetu......................................................7.440.272,90 zł 
zwiększa się o kwotę.................................................................2.230.638,94 zł 
do kwoty...............................................................................9.670.911,84 zł 

 
d. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.....................................1.654.938,20 zl 

 zwiększa się o kwotę........................................................................374.555,20 zł 
 do kwoty....................................................................................2.029.493,40 zł 

w tym: 

− na pokrycie deficytu budżetu.................................................................0,00 zł 
 

e. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu............................................0,00 zł 
w tym: 

− na pokrycie deficytu budżetu.................................................................0,00 zł 
 

 rozchody budżetu..............................................................................4.213.804,95 zł 
 zwiększa się o kwotę.............................................................................516.292,76 zł 
 do kwoty.........................................................................................4.730.097,71 zł 

z tego: 
 
a. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów 

wartościowych.............................................................................2.800.000,00 zł 
w tym: 

− łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 
zobowiązań......................................................................................0,00 zł 
w tym: 

• kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 
ustawy.......................................................................................0,00 zł 

• kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 
ustawy.......................................................................................0,00 zł 

• kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 
3b ustawy...................................................................................0,00 zł 
 
 
 
 
z tego: 
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 środkami nowego zobowiązania....................................................0,00 zł 

 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy........0,00 zł 

 innymi środkami......................................................................0,00 zł 
 

b. inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu...........................................1.413.804,95 zł 
 zwiększa się o kwotę........................................................................516.292,76 zł 
 do kwoty....................................................................................1.930.097,71 zł 

 
6. kwota długu...................................................................................27.900.000,00 zł 

w tym: 
 
a. kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków.............................0,00 zł 

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

a. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi....................5.058.770,78 zł 
zmniejsza się o kwotę.......................................................................621.827,61 zł 
do kwoty....................................................................................4.436.943,17 zł 
 

b. różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami 
bieżącymi.................................................................................15.057.910,43 zł 
zwiększa się o kwotę......................................................................1.750.548,89 zł 
do kwoty..................................................................................16.808.459,32 zł 

 
8. wskaźnik spłaty zobowiązań 
 

a. relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 
ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok): 
było 2,99% jest 2,98% 

 
b. relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 

ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny): 
było 4,73% jest 4,75% 
było 7,93% jest 7,94% 
 

c. dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o 
którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w 
oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 
oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat):  

  7,38%  
 

d. dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o 
którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w 
oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w 
oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat):  

  7,81%  
 

e. informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po 
uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 
kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy: 
TAK 
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f. informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po 
uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o 
wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy: 
TAK 

 
9. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy  
 

a. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.......................................2.147.881,29 zł 
zmniejsza się o kwotę.........................................................................2.125,00 zł 
do kwoty...................................................................................2.145.756,29 zł 
w tym: 

− 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.................................................................................2.147.881,29 zł 
zmniejsza się o kwotę....................................................................2.125,00 zł 
do kwoty..............................................................................2.145.756,29 zł 
w tym: 

• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy…............................2.036.885,14 zł 
zmniejsza się o kwotę...............................................................2.125,00 zł 
do kwoty..........................................................................2.034.760,14 zł 

 
b. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.......................................6.005.671,12 zł 
zwiększa się o kwotę..........................................................................2.125,00 zł 
do kwoty...................................................................................6.007.796,12 zł 
w tym: 

− dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy...................................6.005.671,12 zł 
zwiększa się o kwotę.....................................................................2.125,00 zł 
do kwoty..............................................................................6.007.796,12 zł 
w tym: 

• środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy..............................5.997.578,48 zł 
zwiększa się o kwotę.................................................................2.125,00 zł 
do kwoty..........................................................................5.999.703,48 zł 

 
c. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.......................................1.985.804,20 zł 
zwiększa się o kwotę........................................................................653.379,05 zł 
do kwoty...................................................................................2.639.183,25 zł 
w tym: 

− wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy......................................1.985.804,20 zł 
zwiększa się o kwotę...................................................................653.379,05 zł 
do kwoty..............................................................................2.639.183,25 zł 
w tym: 

• finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy.......1.785.117,50 zł 
zwiększa się o kwotę..............................................................567.469,89 zł 
do kwoty.........................................................................2.352.587,39 zł 
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d. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.......................................3.174.314,49 zł 

  zwiększa się o kwotę.........................................................................17.317,21 zł 
  do kwoty....................................................................................3.191.631,70 zł 

w tym: 

− wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy...................................3.174.314,49 zł 

  zwiększa się..............................................................................17.317,21 zł 
  do kwoty..............................................................................3.191.631,70 zł 

w tym: 

• finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy.......2.511.030,74 zł 
  zwiększa się o kwotę...............................................................11.028,83 zł 
  do kwoty.........................................................................2.522.059,57 zł 
 
10. informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych 
 

a. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 
ustawy.....................................................................................16.061.974,17 zł 

  zwiększa się o kwotę......................................................................2.420.478,85 zł 
  do kwoty..................................................................................18.482.453,02 zł 

w tym: 
 

− bieżące................................................................................3.328.358,77 zł  
zwiększa się o kwotę................................................................... 489.914,86zł 
do kwoty.............................................................................. 3.818.273,63zł  
 

− majątkowe..........................................................................12.733.615,40 zł  
zwiększa się o kwotę................................................................ 1.930.563,99zł 
do kwoty............................................................................. 14.664.179,39zł 

 
b. wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej...............................................................4.443.761,82 zł 
 

c. wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.......................................0,00 zł 

 
d. kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 

przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 
244 ustawy............................................................................................0,00 zł 

 
e. kwota zobowiązań wynikających z przejęcia  przez jednostkę samorządu terytorialnego 

zobowiązań p o likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach 
prawnych........................................................................................ .....0,00 zł 

 
f. spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 

zaciągniętych..............................................................................2.800.000,00 zł 
 

g. wydatki zmniejszające dług........................................................................0,00 zł 
w tym: 
 

− spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3........0,00 zł 
 

− spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka................0,00 zł 
w tym: 

• zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.................................0,00 zł 
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w tym: 

 dokonywana w formie wydatku bieżącego........................................0,00 zł 
 

− wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji.....................................0,00 zł  
 

h. kwota wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. 
umorzenia, różnice kursowe)......................................................................0,00 zł 

 
i. wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie 

wydatków budżetowych............................................................................0,00 zł   
 
W związku z powyższym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/139/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  
z dnia 20 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  
  

§ 3. 
 
W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr XXI/139/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku wartości zapisane dla 
roku 2020 otrzymują brzmienie:  
 
1. wydatki na przedsięwzięcia ogółem........................................................16.061.974,17 zł 
 zwiększa się o kwotę...........................................................................2.420.478,85 zł 
 do kwoty.......................................................................................18.482.453,02 zł 

z tego: 
 
a. wydatki bieżące...........................................................................3.328.358,77 zł 

 zwiększa się o kwotę........................................................................489.914,86 zł 
 do kwoty....................................................................................3.818.273,63 zł 
 

b. wydatki majątkowe.....................................................................12.733.615,40 zł 
 zwiększa się o kwotę......................................................................1.930.563,99 zł 
 do kwoty..................................................................................14.664.179,39 zł 
 
2. 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.....................................................................................5.022.374,22 zł 

 zwiększa się o kwotę.............................................................................759.998,25 zł 
 do kwoty.........................................................................................5.782.372,47 zł 

z tego: 
 
a. wydatki bieżące...........................................................................1.952.754,43 zł 

 zwiększa się o kwotę........................................................................747.023,20 zł 
 do kwoty....................................................................................2.699.777,63 zł 

w tym: 
 

− Europejski krok do zawodowej kariery (umowa nr 2019-1-PL01-KA102-
063993)...................................................................................97.577,06 zł 

 

− Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie.....................................2.500,00 zł 
 zmniejsza się o kwotę....................................................................2.500,00 zł 
 do kwoty.........................................................................................0,00 zł 
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− Rozwijam siebie - kompleksowe wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w 
Kłecku...................................................................................163.888,75 zł 

 zwiększa się o kwotę....................................................................93.554,49 zł 
 do kwoty.................................................................................257.443,24 zł 
 

− Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzmacnianie poczucia własnej 
wartości drogą osobistego rozwoju...................................................75.105,82 zł 

 zwiększa się o kwotę....................................................................24.175,21 zł 
 do kwoty..................................................................................99.281,03 zł 
 

− Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy 
(Starostwo).............................................................................505.034,49 zł 

 zwiększa się o kwotę...................................................................364.598,29 zł 
 do kwoty.................................................................................869.632,78 zł 
 

− Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa powiatowego w Gnieźnie 
oraz jednostek podległych............................................................418.584,86 zł 

 

− Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji 
umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy......................................20.243,90 zł 

 

− Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie......................................603.026,09 zł 
 zwiększa się o kwotę....................................................................11.764,80 zł 
 do kwoty.................................................................................614.790,89 zł 
 

− ZSP w Witkowie otwarte na Europę (umowa nr 2019-1-PL01-KA102-
063597)...................................................................................54.320,94 zł 

 zwiększa się o kwotę...................................................................217.283,75 zł 
 do kwoty.................................................................................271.604,69 zł 
 

− Nowoczesna szkoła wspomaga uczniów w rozwoju i otwiera ich na świat i inne kultury 
(umowa nr POWERSE-2018-1-Pl01-KA101-047811)..................................12.472,52 zł 

 

− Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy 
(CKZiU)..........................................................................................0,00 zł 

 zwiększa się o kwotę....................................................................18.237,26 zł 
 do kwoty..................................................................................18.237,26 zł 
 

− Interdyscyplinarne Laboratorium Chrobrzaków - Naukowy 
Fyrtel............................................................................................0,00 zł 

 zwiększa się o kwotę....................................................................19.909,40 zł 
 do kwoty..................................................................................19.909,40 zł 
 

b. wydatki majątkowe.......................................................................3.069.619,79 zł 
 zwiększa się o kwotę.........................................................................12.975,05 zł 
 do kwoty....................................................................................3.082.594,84 zł 

w tym: 
 

− Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie..................................199.220,00 zł 
 zwiększa się o kwotę.....................................................................2.500,00 zł 
 do kwoty.................................................................................201.720,00 zł 
 

− Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa powiatowego w Gnieźnie 
oraz jednostek podległych.........................................................2.456.806,86 zł 
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− Zawodowy sukces - nowa jakość w zawodzie......................................123.286,14 zł 
 

− Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim - dostosowanie 
infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy..............290.306,79 zł 

 zwiększa się o kwotę....................................................................10.475,05 zł 
 do kwoty.................................................................................300.781,84 zł 
 
3. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - 

prywatnego................................................................................................0,00 zł 
z tego: 
 
a. wydatki bieżące......................................................................................0,00 zł 

 
b. wydatki majątkowe.................................................................................0,00 zł 

 
4. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione  

w pkt. 2 i 3)....................................................................................11.039.599,95 zł 
 zwiększa się o kwotę...........................................................................1.660.480,60 zł 
 do kwoty.......................................................................................12.700.080,55 zł 

z tego:  

  
a. wydatki bieżące...........................................................................1.375.604,34 zł 

 zmniejsza się o kwotę.......................................................................257.108,34 zł 
 do kwoty....................................................................................1.118.496,00 zł 

w tym: 
 

− Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego dla Miasta 
Gniezna...................................................................................90.000,00 zł 

 zmniejsza się o kwotę....................................................................3.000,00 zł 
 do kwoty..................................................................................87.000,00 zł 
 

− Lepszy start, lepsze jutro..............................................................25.000,00 zł 
 zmniejsza się o kwotę...................................................................25.000,00 zł 
 do kwoty.........................................................................................0,00 zł 
 

− Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 
2019 - 2020..............................................................................975.000,00 zł 

 

− Prace remontowo - budowlane w Zespole Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych w 
Gnieźnie.................................................................................168.336,34 zł 

 zmniejsza się o kwotę.................................................................168.336,34 zł 
 do kwoty.........................................................................................0,00 zł 
 

− Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - zwiększenie atrakcyjności instytucji 
kultury powiatu gnieźnieńskiego......................................................85.772,00 zł 

 zmniejsza się o kwotę...................................................................85.772,00 zł  
 do kwoty.........................................................................................0,00 zł 
 

− Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu 
karty zgonu na terenie powiatu gnieźnieńskiego....................................25.000,00 zł 

 

− Usługi telekomunikacyjne  - łącze transmisji danych światłowód o przepustowości 
0,5Gb/0,5Gb (ZS im. Jana III Sobieskiego)............................................3.248,00 zł 
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− Usługi telekomunikacyjne  - łącze transmisji danych światłowód o przepustowości 
0,5Gb/0,5Gb (Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych)............................3.248,00 zł 

 

−  "Dobre Wsparcie - równe szanse" Rozbudowa systemu pomocy i wsparcia dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego..........0,00 zł 

 zwiększa się o kwotę....................................................................25.000,00 zł 
 do kwoty..................................................................................25.000,00 zł 

 
b. wydatki majątkowe.......................................................................9.663.995,61 zł 

 zwiększa się o kwotę......................................................................1.917.588,94 zł 
 do kwoty..................................................................................11.581.584,55 zł 

w tym: 
 

− Bezpieczny autobus....................................................................244.309,00 zł 
 

− Modernizacja pomieszczeń, do których planowane jest przeniesienie 
PCPR.....................................................................................280.000,00 zł 

 zmniejsza się o kwotę.................................................................280.000,00 zł 
 do kwoty.........................................................................................0,00 zł 
 

− Przebudowa drogi powiatowej Nr 2162P Witkowo - Malenin....................900.000,00 zł 
 

− Przebudowa drogi powiatowej Nr 2181P granica powiatu - Kowalewo - Popowo 
Podleśne..............................................................................2.482.787,00 zł 

 zwiększa się o kwotę...................................................................270.237,06 zł 
 do kwoty..............................................................................2.753.024,06 zł 
 

− Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225P Żelazkowo - Gurowo................1.200.000,00 zł 
 

− Przebudowa oraz doposażenie Centrum Kultury - zwiększenie atrakcyjności instytucji 
kultury powiatu gnieźnieńskiego..................................................3.914.829,55 zł 

 zwiększa się o kwotę...................................................................164.323,72 zł 
 do kwoty..............................................................................4.079.153,27 zł 
 

− Przyłączenie budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie do sieci 
ciepłowniczej............................................................................27.736,50 zł 

 

− Przystosowanie budynku dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii.............................................................................130.000,00 zł 

 zmniejsza się o kwotę.................................................................130.000,00 zł 
 do kwoty.........................................................................................0,00 zł 
 

− Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWIAT) - Powiatowe Centrum Stacji 
Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej.........................................250.111,00 zł 

 

− 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...............................234.222,56 zł 

 zwiększa się o kwotę.....................................................................4.342,16 zł 
 do kwoty.................................................................................238.564,72 zł  
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− Infrastruktura informacji przestrzennej powiatu gnieźnieńskiego dla Miasta 
Gniezna..........................................................................................0,00 zł 

 zwiększa się o kwotę.....................................................................3.000,00 zł 
 do kwoty...................................................................................3.000,00 zł 
 

− Przebudowa drogi powiatowej Nr 2147P  - ścieżka rowerowa Kiszkowo - Sroczyn...0,00 zł 
 zwiększa się o kwotę...................................................................500.000,00 zł 
 do kwoty.................................................................................500.000,00 zł 
 

− Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych, 
w tym usługi elektroniczne ZOZ Gniezno dla zwiększenia efektywności i dostępności 
realizowanych świadczeń medycznych......................................................0,00 zł  

 zwiększa się o kwotę...................................................................989.686,00 zł 
 do kwoty.................................................................................989.686,00 zł 
 

− "Prace konserwatorsko - budowlane na budynkach oświatowo - społeczno - kulturalnych" 
Rewitalizacja społeczno - oświatowo - budowlana ZSE objętego Lokalnym Programem 
Rewitalizacji Miasta Gniezna w latach 2017-2022.........................................0,00 zł 

 zwiększa się o kwotę...................................................................396.000,00 zł 
 do kwoty.................................................................................396.000,00 zł 
 
W związku z powyższym Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/139/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  
z dnia 20 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 4. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.  
 

§ 5. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
 
 
 

Dariusz Pilak 
 

 


