
UCHWAŁA NR ….…/2019
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu postępowania ostrożnościowego Powiatu
Gnieźnieńskiego”.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.),

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala co następuje:

§ 1.
Przyjmuje  się  „Program postępowania  ostrożnościowego  Powiatu  Gnieźnieńskiego”  w  brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.



UZASADNIENIE DO 
UCHWAŁY NR …./2019

Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Niniejsza uchwała wprowadza Program postępowania ostrożnościowego Powiatu Gnieźnieńskiego.
Dokument ten został przygotowany w związku ze zdiagnozowanym przez Zarząd Powiatu Gnieźnień-
skiego ryzykiem niespełnienia relacji wynikającej z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicz-
nych od 2021 roku, co w konsekwencji mogłoby skutkować niemożnością uchwalenia budżetu i wie-
loletniej prognozy finansowej w kolejnych latach. Narastające w ostatnim czasie problemy finanso-
we Powiatu stały się przyczynkiem do znalezienia sposobu wyjścia z trudnej sytuacji zanim okaże
się, że działania naprawcze zostaną zalecone przez organ nadzoru. 

Świadomość  niniejszego  zagrożenia  stanowiła  początek  niniejszych  działań.  Po  wykonaniu  we-
wnętrznych analiz postanowiono o podjęciu natychmiastowych działań, których skutki muszą poja-
wić się jeszcze w roku budżetowym 2020, aby umożliwić Powiatowi prawidłowe działanie i możli-
wość uchwalania budżetów i wieloletnich prognoz finansowych w latach kolejnych. 

Jednocześnie niniejszy Program Postępowania Ostrożnościowego, w przeciwieństwie do innych tego
typu dokumentów nie zakłada pozyskania pożyczki z budżetu państwa (na podstawie art. 224 ustawy
o finansach publicznych). Pożyczka taka nie byłaby celowa w obecnej sytuacji finansowej powiatu.
Istotniejsze od wsparcia płynności są tutaj działania nakierowane na długofalowe oszczędności. Dla-
tego sam PPO nie zawiera planu pozyskania pożyczki, a podstawa prawna została ograniczona do
ustawy o samorządzie powiatowym.

Program Postępowania Ostrożnościowego Powiatu Gnieźnieńskiego został opracowany w celu wyzna-
czenia kierunków działania Zarządu Powiatu, poprawy sytuacji finansowej jednostki, zapewnienia
płynności finansowej w kolejnych latach oraz umożliwienia realizacji następnych budżetów zgodnie 
z  przepisami  ustawy  o  finansach  publicznych.  Program postępowania  ostrożnościowego  Powiatu
Gnieźnieńskiego zawiera m.in.: 
1) ogólną analizę stanu finansów Powiatu Gnieźnieńskiego, w tym:

a) analizę finansową budżetu i wieloletniej prognozy finansowej,
b) określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych,

2) plan działań ostrożnościowych, w tym:
a) opracowanie i przedstawienie wykazu przedsięwzięć (ostrożnościowych) oraz dla każdego

przedsięwzięcia uzasadnienie i harmonogram wdrażania,
b) określenie przewidywanych efektów finansowych poszczególnych przedsięwzięć (ostrożno-

ściowych) wraz z metodą ich obliczenia,
c) opracowanie i przedstawienie zestawienia przewidywanych oszczędności w poszczególnych

latach, uwzględniających harmonogram wdrażania zaproponowanych przedsięwzięć (ostroż-
nościowych).

Uchwała stanowi podstawę wdrożenia i realizacji zadań, które w dłuższej perspektywie przełożą się
na  polepszenie  sytuacji  ekonomicznej  Powiatu  Gnieźnieńskiego,  racjonalizację  wydatków  oraz
usunięcie zagrożenia realizacji zadań publicznych.


