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Objaśnienia 

do  Uchwały Nr III/25/2018 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia 19 grudnia 2018r. 

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 
 

 

W stosunku do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 wprowadzono następujące zmiany: 

 

1. W załączniku Nr 1 – „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF” dokonuje się następujących 

zmian:   

 
Lp. Wyszczególnienie dla 2019r. 2019r. przed 

zmianą 

Zmiana 2019r. po 

zmianie 

2. Wydatki ogółem 99 177 357,70 0,00 99 177 357,70 

2.1. Wydatki bieżące 77 947 126,85 0,00 77 947 126,85 

2.1.1.    z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 550 000,00 550 000,00 

 

Zmiany w załączniku nr 1 następują w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na udzielenie 

poręczenia do kwoty 550.000,00 zł. Środki zostały przeniesione w ramach wydatków bieżących. 

 

2.  W załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian: 

a) Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy 

i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu – w związku z podpisaniem umowy 

zmniejsza się o kwotę 60.316,18 zł limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 0,00 zł.  

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 221.181,43 zł, z tego: 2018r. – 160.865,25 zł, 

2019r. – 42.701,00 zł, 2020r. – 17.615,18 zł, 

 
b) Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, 

kujawsko-pomorskie i pomorskie – zadanie realizowane przez Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu w latach 

2018-2020. W związku z podpisaniem umowy zmniejsza się o kwotę 50.400,00 zł limit zobowiązań, 

który po zmianach wynosi 0,00 zł. 

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 57.960,00 zł, z tego: 2018r. – 7.560,00 zł, 

2019r. – 42.840,00 zł, 2020r. – 7.560,00 zł, 

 
c) Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P – w związku z podpisaniem umów 

na realizację zadania zmniejsza się o kwotę 2.960.908,23 zł limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 

380,22 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.014.301,45 zł, z tego: 2018r. – 

53.013,00 zł, 2019r. – 2.961.288,45 zł, 

 

d) Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-

Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego – w związku z podpisaniem umów 

zmniejsza się o kwotę 343.770 zł limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 0,00 zł. 
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Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 7.439.745,01 zł (wydatki bieżące – 

6.721.545,03 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), z tego: 2016r. – 72.000 zł (wydatki bieżące), 

2017r. – 1.161.787,15 zł (wydatki bieżące – 443.587,17 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), 2018r. – 

1.169.603,55 zł (wydatki bieżące), 2019r. – 5.036.354,31 zł (wydatki bieżące), 

 

e) 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 – zmniejsza się o kwotę 1.500 zł limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 0 zł. Łączne 

nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 372.677,15 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2016r. – 

2.336,63 zł, 2017r. – 0,00 zł, 2018r. – 29.681,15 zł, 2019r. – 340.659,37 zł, 

 

f) Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania 

Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie 

Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM) – zmniejsza się o kwotę 377.723 zł limit zobowiązań, który 

po zmianach wynosi 0 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 470.054,00 zł, 

z tego: 2018r. – 92.331,00 zł, 2019r. – 186.733,00 zł, 2020r. – 190.990,00 zł, 

 

g) Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 

31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022 – w związku z podpisaniem aneksów 

do zawartych umów, zwiększa się o kwotę 8.800,00 zł środki na realizację programu w 2018r. Środki 

zostaną przekazane przez Gminę Miejską Wągrowiec w kwocie 7.600,00 zł oraz Gminę Wapno w kwocie 

1.200 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.183.660,00 zł, z tego: 2018r. – 108.360,00 

zł, 2019r. – 330.980,00 zł, 2020r. – 235.200,00 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł. 

Zwiększenie wydatków dotyczy 2018r. w związku z czym limit zobowiązań obejmujący lata 2019-2022 

nie ulega zmianie i wynosi 517.260,00 zł. Zmiana ma na celu ujednolicenie łącznych nakładów 

finansowych związanych z realizacją zadania. 

 

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia po zmianach wynoszą 

42.346.887,49 zł, z tego:  2016r. – 874.336,63 zł, 2017r. – 1.498.504,48 zł, 2018r. – 2.252.107,35 zł, 2019r. – 

26.759.353,85 zł, 2020r. – 10.453.465,18 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 268.320 zł. Limit zobowiązań 

pozostaje bez zmian i wynosi 11.207.640,22 zł. 
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Wyszczególnienie 

 

Plan przed zmianą Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianie 

Łączne nakłady finansowe na 

wszystkie przedsięwzięcia, z tego: 

 

2016r. 

2017r. 

2018r. 

2019r. 

2020r. 

2021r. 

2022r. 

 

42 338 087,49 

 

 

874 336,63 

1 498 504,48 

2 243 307,35 

26 759 353,85 

10 453 465,18 

240 800,00 

268 320,00 

8 800,00 

 

 

0,00 

0,00 

8 800,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

42 346 887,49 

 

 

874 336,63 

1 498 504,48 

2 252 107,35 

26 759 353,85 

10 453 465,18 

240 800,00 

268 320,00 

1.Program profilaktyki w zakresie 

zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 

31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie 

Wągrowieckim na lata 2018-2022, 

z tego: 

 

2018r. 

2019r. 

2020r. 

2021r. 

2022r. 

 

1 174 860,00 

 

 

 

 

 

 

99 560,00 

330 980,00 

235 200,00 

240 800,00 

268 320,00 

8 800,00 

 

 

 

 

 

 

8 800,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 183 660,00 

 

 

 

 

 

 

108 360,00 

330 980,00 

235 200,00 

240 800,00 

268 320,00 

 

 

Wyszczególnienie Plan przed 

zmianą 

 

Zwiększenie Zmniejszenie Plan po 

zmianie 

Limit zobowiązań,  

w tym: 

 

15 002 257,63 

 

0,00 

 

3 794 617,41 

 

11 207 640,22 

 

1.Doświadczenia z przedmiotów 

przyrodniczych i matematyki 

drogą do podniesienia wiedzy 

i kompetencji uczniów oraz 

nauczycieli I LO w Wągrowcu 

 

60 316,18 0,00 60 316,18 0,00 

2.Akademia doradztwa 

zawodowego w makroregionie I 

- woj. zachodniopomorskie, 

wielkopolskie, kujawsko-

pomorskie i pomorskie 

 

50 400,00 

 

0,00 

 

50 400,00 0,00 

3.Rozbudowa ul. Nad Nielbą 

w Wągrowcu dr. powiatowa nr 

1627P 

 

2 961 288,45 0,00 2 960 908,23 380,22 

4.Cyfryzacja powiatowych 

zasobów geodezyjnych i 

kartograficznych powiatów: 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego, 

Pilskiego, Wągrowieckiego 

i Złotowskiego 

 

343 770,00 0,00 343 770,00 0,00 
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Wyszczególnienie Plan przed 

zmianą 

Zwiększenie Zmniejszenie Plan po 

zmianie 

5.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 

1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 

6.Wzmocnienie wojewódzkich 

kolejowych przewozów 

pasażerskich na obszarze 

oddziaływania Aglomeracji 

Poznańskiej poprzez 

zwiększenie ilości połączeń 

kolejowych - dofinansowanie 

Poznańskiej Kolei 

Metropolitarnej (PKM) 

377 723,00 0,00 377 723,00 0,00 

 

1. Ogólne założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wągrowieckiego (dalej WPF) została przygotowana na lata 2019-

2032. Okres prognozy wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 

2017r., poz. 2077 ze zm.) – dalej uofp. Przepis ten stanowi, że WPF należy sporządzić na okres roku 

budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, 

na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. 

Zgodnie z powyższym prognoza została przygotowana na lata 2019-2032. 

 

Odległy horyzont prognozowania zwiększa ryzyko niedokładnego oszacowania wartości przyjętych 

w porównaniu z faktycznie uzyskanymi. Mając to na uwadze przyjęto kroczący charakter prognozy (w kolejnych 

latach prognoza będzie uaktualniana o wartości obecnie nieznane).  

 

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 przyjęto następujące założenia: 

a) wielkości budżetowe na 2019r.: 

 dochody budżetu ogółem               83.543.643,70 zł 

- dochody bieżące                                 82.926.046,70 zł 

- dochody majątkowe                             617.597,00 zł 

 wydatki budżetu ogółem               99.177.357,70 zł   

- wydatki bieżące                            77.947.126,85 zł 

- wydatki majątkowe                             21.230.230,85 zł 

 przychody (emisja obligacji)          17.000.000,00 zł 

 rozchody                                           1.366.286,00 zł.   

b) dla lat 2020-2025 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki (inflacja 

oraz PKB) z uwzględnieniem korekt merytorycznych dotyczących wielkości wykonanych w latach 

wcześniejszych, 

c) od 2026r., dla dochodów oraz wydatków bieżących przyjęto stałe wartości z 2025r., 
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d) w latach prognozowanych 2020-2032 zakłada się, że relacja wydatków inwestycyjnych do wydatków 

ogółem nie będzie niższa niż prognozowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik inflacji w tych latach, 

e) uwzględniono możliwość pozyskania środków zewnętrznych na finansowanie zadań bieżących oraz 

inwestycyjnych. 

 

Przyjęte założenia pozwalają na spełnienie kryterium realności uzyskanych wartości. Realność prognozy 

stanowi podstawę do oceny kondycji finansowej oraz możliwości inwestycyjnych Powiatu. W związku 

z niestabilnością i nieprzewidywalnością koniunktury gospodarczej zarówno w Polsce, jak i na świecie zasadne 

jest przyjęcie stałych wartości od 2026r. oraz ostrożnościowego scenariusza prognozy. Nieracjonalne byłoby 

bowiem szacowanie wielkości budżetowych na podstawie wskaźników makroekonomicznych (PKB, inflacja) 

i historycznych w latach 2026-2032, gdyż mogłoby to negatywnie wpłynąć na realność oraz trafność prognozy. 

W obecnej sytuacji prawno-gospodarczej samorząd powiatowy jest znacznie uzależniony od dochodów 

zewnętrznych. Dochody własne stanowią bowiem bardzo znikome źródło finansowania zadań publicznych, 

a prognozowanie w tak dalekiej przyszłości (lata 2026-2032) środków zewnętrznych (m.in. dotacji, subwencji), 

na które powiat nie ma wpływu, obarcza wieloletnie prognozowanie znacznym ryzykiem. W związku z tym 

uzasadnione jest przyjęcie stałych wartości z 2025r. 

 

Znaczący wpływ na prognozowane wartości dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego mają 

inflacja i PKB. Są to główne wskaźniki makroekonomiczne, których nawet drobne wahania przejawiają się 

w ogólnym wzroście lub spadku dochodów oraz wydatków publicznych, a więc wielkości te są pośrednio 

skorelowane z koniunkturą gospodarczą. 

 

Tabela 1. Poziom inflacji i PKB w latach 2019-2032 [w %] 

Wyszczególnienie 2019r. 2020r. 2021r. 2022r. 2023r. 2024r. 

Inflacja 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

PKB 3,8 3,7 3,6 3,5 3,1 3,0 

 

Wyszczególnienie 2025r. 2026r. 2027r. 2028r. 2029r. 2030r. 

Inflacja 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

PKB 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 

 

Wyszczególnienie 2031r. 2032r. 

Inflacja 2,5 2,5 

PKB 2,6 2,5 

Źródło: Ministerstwo Finansów. 

 

W Tabeli 1 zostały przedstawione przygotowane przez Ministerstwo Finansów poziomy wskaźników 

makroekonomicznych obowiązujące przy sporządzaniu wieloletnich prognoz finansowych.  

 

 

 

2. Prognoza dochodów i wydatków 

 

W celu uzyskania możliwie realnych wartości prognozowanych wielkości dochodów i wydatków posłużono 

się wskaźnikami makroekonomicznymi oraz trendami historycznymi kształtującymi się w poszczególnych 

kategoriach wielkości budżetowych. Mając na uwadze prawidłowy sposób oszacowania tych wartości posłużono 

się metodą indeksacji.  

 

Sposób indeksacji: 

huu KPKBCPIYY  )1()1(01  

gdzie: 
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Y1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków, 

Y0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym, 

CPIu – zindeksowana wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym, 

 PKBu – zindeksowana wartość wskaźnika dynamiki PKB, 

Kh – korekta historyczna na podstawie wykonanych wielkości budżetowych. 

 

2.1.  Prognoza dochodów 

 

Uzyskane wartości dochodów zsumowano kolejno w kategorie dochodów bieżących i majątkowych, 

a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w Załączniku Nr 1.  

 

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie: 

a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT, 

podatek dochodowy od osób prawnych – CIT); 

b) dochody własne (z wyszczególnieniem podatków i opłat); 

c) subwencje ogólne z budżetu państwa; 

d) dotacje i środki z innych źródeł na zadania bieżące. 
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Tabela 2. Wielkość dochodów Powiatu w latach 2013 – 2025 [w zł] 

 
Wyszczególnienie Wykonanie Przewidywane 

wykonanie 

2018 

Plan 2019 Wielkości prognozowane 

2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 

Dochody ogółem, 

z tego: 

69.662.814,07 72.167.319,20 70.326.471,30 73.195.828,77 75.775.069,05 81.113.357,89 83.543.643,70 89.732.671,00 88.975.096,00 86.352.348,00 

Dochody bieżące, 

w tym: 
68.048.111,15 70.055.722,26 69.311.788,47 70.753.946,72 74.482.826,25 78.721.165,86 82.926.046,70 82.075.652,00 84.175.096,00 86.352.348,00 

Udziały w PIT 7.438.225,00 8.423.848,00 9.331.913,00 10.186.331,00 11.441.008,00 12.054.748,00 14.127.238,00 15.437.398,00 16.313.007,00 17.058.511,00 

Udziały w CIT 262.376,68 283.622,38 215.768,38 274.148,51 340.245,33 300.000,00 340.000,00 410.632,00 425.710,00 440.908,00 

Podatki i opłaty 3.637.517,10 3.891.066,02 3.845.126,33 3.370.840,04 3.242.098,52 3.322.539,00 3.346.956,00 3.499.413,00 3.617.397,00 3.548.479,00 

Wpływy 

z subwencji 

ogólnej* 

40.657.108,00 39.472.826,00 39.493.829,00 40.383.927,00 40.880.655,00 42.237.751,00 44.326.810,00 46.005.900,00 46.483.325,00 47.252.675,00 

Dotacje i środki 

zewnętrzne 

11.416.963,77 12.767.316,57 10.824.027,69 10.438.280,81 11.940.869,14 14.499.905,52 14.646.966,70 10.212.770,00 10.413.745,00 10.639.398,00 

Dochody 

majątkowe, 

w tym: 

1.614.702,92 2.111.596,94 1.014.682,83 2.441.882,05 1.292.242,80 2.392.192,03 617.597,00 7.657.019,00 4.800.000,00 0,00 

Sprzedaż majątku 1.139.884,52 171,70 3.291,57 5.941,10 7.526,79 185.179,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00 

Dotacje i środki 

zewnętrzne 

474.818,40 2.111.425,24 1.011.391,26 2.435.940,95 1.284.716,01 2.125.900,00 617.597,00 7.657.019,00 0,00 0,00 
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Wyszczególnienie Wielkości prognozowane 

2023 2024 2025 

 

Dochody ogółem, 

z tego: 

89.434.343,00 92.785.615,00 93.658.348,00 

Dochody bieżące 89.434.343,00 92.785.615,00 93.658.348,00 

Dochody 

majątkowe 

0,00 0,00 0,00 

*Ujęte środki na uzupełnienie dochodów. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 3. Dynamika dochodów Powiatu w latach 2013 – 2025 [w %] 

 
Wyszczególnienie Wykonanie Przewidywane 

wykonanie 

2018 

Plan 2019 Wielkości prognozowane 

2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 

Dochody ogółem, z tego: 3,81 3,60 - 2,55 4,08 3,52 7,04 3,00 7,41 -0,84 -2,95 

Dochody bieżące, w tym: 4,99 2,95 - 1,06 2,08 5,27 5,69 5,34 -1,03 2,56 2,59 

Udziały w PIT 4,71 13,25 10,78 9,16 12,32 5,36 17,19 9,27 5,67 4,57 

Udziały w CIT 48,47 8,10 - 23,92 27,06 24,11 - 11,83 13,33 20,77 3,67 3,57 

Podatki i opłaty 12,63 6,97 - 1,18 - 12,33 - 3,82 2,48 0,73 4,56 3,37 -1,91 

Wpływy z subwencji ogólnej* 5,10 - 2,91 0,05 2,25 1,23 3,32 4,95 3,79 1,04 1,66 

Dotacje i środki zewnętrzne 3,45 11,83 -15,22 - 3,56 14,39 21,43 1,01 -30,27 1,97 2,17 

Dochody majątkowe, w tym: - 29,63 30,77 - 51,95 140,65 - 47,08 85,12 -74,18 1.139,81 0,00 -100,00 

Sprzedaż majątku 2.032,97 - 99,98 1.817,05 80,49 26,69 2.360,27 -100,00 0,00 0,00 -100,00 

Dotacje i środki zewnętrzne -78,81 344,68 -52,10 140,85 - 47,26 65,48 -70,95 1.139,81 -100,00 0,00 
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Wyszczególnienie Wielkości prognozowane 

2023 2024 2025 

Dochody ogółem, z tego: 3,57 3,75 0,94 

Dochody bieżące 3,57 3,75 0,94 

Dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 

*Ujęte środki na uzupełnienie dochodów. 

Źródło: opracowanie własne. 
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W Tabelach 2-3 zaprezentowano informacje dotyczące dochodów Powiatu w latach 2013-2025, 

z uwzględnieniem wykonania dla lat 2013-2017, przewidywanego wykonania 2018r., planu na 2019r. oraz 

wielkości prognozowanych dla lat 2020-2025. Tabele uwzględniają informacje do 2025r. ponieważ w kolejnych 

latach (2026-2032) przyjęto wielkości na tym samym poziomie, tj. z 2025r. Ponadto wielkości dotyczące 

udziałów w PIT, CIT, podatków i opłat, wpływów z subwencji ogólnej oraz dotacji i środków zewnętrznych na 

zadania bieżące zostały wykazane na rok budżetowy i kolejne 3 lata (2019-2022) zgodnie ze wzorem WPF oraz 

uofp. 

 

Analizując realność oszacowanych dochodów bieżących należy zwrócić uwagę, iż ich przeciętna dynamika 

w latach prognozowanych (2020-2025) wynosi 2,06 % i jest niższa od przeciętnej w latach wykonanych (2013-

2017), która kształtuje się na poziomie 2,85 %. Poszczególne kategorie dochodów kształtują się w sposób 

następujący: 

a) wpływy z PIT – szacuje się, iż w trzech kolejnych prognozowanych latach (2020-2022) będą wzrastały 

przeciętnie o 6,50 %, podczas gdy w latach 2013-2017 ich przeciętny wzrost wyniósł 10,04 %. Wzrost 

wpływów z PIT w 2019r. wynosi 17,19 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018r. Plan został 

przyjęty na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, jednak ryzykiem jest obarczone wykonanie, które 

jest niezależne od samorządu powiatowego. Niższe wykonanie może spowodować zagrożenie nie tylko dla 

pierwszego roku prognozy, ale również dla kolejnych lat. W związku z tym w WPF założono, iż przeciętny 

wzrost wpływów z PIT w latach 2020-2022 będzie kształtował się na poziomie 6,50 %. Pozwoli to na 

zminimalizowanie zagrożenia związanego z ewentualnym niższym wykonaniem dochodów z tego tytułu. 

W przypadku wpływów z CIT przyjęto analogiczne zasady prognozowania, jak przy udziale w PIT, 

b) wpływy z podatków i opłat – w latach prognozowanych 2020-2022 założono średni wzrost na poziomie 

2,01%, podczas gdy w latach 2013-2017 przeciętny wzrost kształtował się na poziomie 0,45 %. 

Uzasadnieniem do przyjętego wzrostu tej kategorii dochodów jest prognozowany przez Ministerstwo 

Finansów wzrost wskaźnika PKB, którego średnia dla lat 2020-2022 wynosi 3,60 %. Widoczny jest wzrost 

dochodów w tej kategorii w 2018r. o 2,48 % (według przewidywanego wykonania). Natomiast w 2019r. 

planuje się wzrost wpływów w tej kategorii o 0,73 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018r. 

Do tej grupy dochodów zalicza się w szczególności: wpływy z różnych opłat (m.in. opłaty za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska, wpłaty rodziców za utrzymanie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Antoniewie, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy i Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym, wpływy z kart wędkarskich), wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie 

prawa jazdy, wpływy z opłat za trwały zarząd, służebności, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 

nieruchomości, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 

(m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem 

dróg), wpływy od rodziców z tytułu odpłatności pobyt dziecka w pieczy zastępczej, 

c) wpływy z subwencji ogólnej – planuje się, iż w latach 2020-2022 będą wzrastać średnio o 2,16 %, podczas 

gdy w latach 2013-2017 przeciętny wzrost wyniósł 1,14 %. Przewidywane wykonanie w 2018r. będzie 

wyższe o 3,32 % w stosunku do wykonania 2017r. Natomiast plan na 2019r. jest wyższy o 4,95 % od 

przewidywanego wykonania 2018r. Najważniejszą składową subwencji ogólnej jest jej część oświatowa, 

która została zaprojektowana na podstawie szacowanej liczby uczniów w kolejnych latach podstawionej do 

Systemu Informacji Oświatowej, co pozwoliło na obliczenie realnych kwot. Oprócz oświatowej części 

subwencji ogólnej, w tej pozycji ujęte są część równoważąca i wyrównawcza, 

d) dotacje i środki z innych źródeł na zadania bieżące – planuje się, iż w latach 2020-2022 przeciętna 

dynamika wyniesie (-) 8,71%, podczas gdy w latach 2013-2017 przeciętny wzrost wyniósł 2,18 %. 

W 2019r. należy zaobserwować wzrost dochodów w tej kategorii o 1,01 %. Jest to związane m.in. 

z realizacją projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”. Środki zewnętrzne z tego tytułu 

wynoszą 4.570.896,01 zł (UE – 3.996.738,54 zł, JST – 574.157,47 zł) oraz pozostałych projektów 

realizowanych przy wsparciu UE. W związku z tym, spadek wielkości w tej kategorii w latach kolejnych jest 

uzasadniony, gdyż wynika z zakończenia realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich. 
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Ponadto wzrost dochodów w tej kategorii następuje w ciągu roku budżetowego, co miało miejsce również 

w latach historycznych. Mając powyższe na uwadze, przy szacowaniu dotacji i środków zewnętrznych 

uwzględniono ten fakt w latach prognozowanych, a także wyłączono pozyskane środki na zadania roczne 

i wieloletnie (pomoc finansowa oraz dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków 

europejskich).  

 

Dochody majątkowe na 2019r. zostały zaplanowane w kwocie 617.597,00 zł. Są to środki finansowe z Gminy 

Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa 

nr 1627P”. Środki zostaną przekazane w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Dochody majątkowe w latach 2020-2021r. zostały zaplanowane w łącznej kwocie 12.457.019,00 zł, z tego: 

a) 2020r. w kwocie 7.657.019,00 zł:  

 2.250.000,00 zł na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej 

przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. Środki planuje się pozyskać z Ministerstwa  Sportu i Turystyki w 

ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej pn. „Sportowa Polska”, 

 3.000.000,00 zł na dofinansowanie zadania wieloletniego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej 

przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu”. 

Środki planuje się pozyskać z Ministerstwa  Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Lokalnej 

Infrastruktury Sportowej pn. „Sportowa Polska”. 

 2.407.019,00 zł – refundacja poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane przy udziale 

środków europejskich: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1562P na odcinku Łekno-Rąbczyn” w kwocie 

2.023.391 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1606P na odcinku Wiśniewo-Wiśniewko” w kwocie 

383.628 zł. Refundacja nastąpi w terminach określonych w zawartych umowach na dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych. Realizacja tych zadań odbywała się w latach 2016-2018, 

b) 2021r. w kwocie 4.800.000,00 zł jako dochody z tytułu sprzedaży majątku. W 2020r. wygasa umowa 

dotycząca wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Gołańczy, przy ul. Walki Młodych. 

W związku z tym prawdopodobna jest zmiana planu zagospodarowania powyższego terenu, na podstawie 

czego zostanie zmienione przeznaczenie nieruchomości z rolnego na tereny budownictwa mieszkalnego. 

Wówczas zostanie dokonany podział nieruchomości na działki o powierzchni do 0,3000 ha, w związku 

z czym powstanie około 50 działek budowlanych, które mogą zostać przeznaczone do sprzedaży w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego. Obecnie średnia cena za 1m2 na terenie Miasta i Gminy Gołańcz 

wynosi 60 zł, w związku z czym całkowity dochód z tego tytułu może wynieść około 9.000.000 zł. Mając na 

uwadze realność sporządzonej prognozy oraz kierując się zasadą ostrożności, uzasadnione jest uwzględnienie 

w 2021r. dochodów z tego tytułu w wysokości 4.800.000 zł. 

 

  

Na podstawie powyższych informacji należy stwierdzić, że przyjęto ostrożny scenariusz szacowania 

dochodów. Uwzględniono również plany inwestycyjne Powiatu związane z pozyskaniem środków zewnętrznych. 

Istotny wpływ dochodów na zachowanie relacji dotyczącej indywidualnego wskaźnika zadłużenia powoduje, że 

w przypadku nieostrożnego, a nawet zbyt agresywnego scenariusza szacowania dochodów w porównaniu z ich 

faktycznym wykonaniem w latach historycznych, mogłyby się pojawić problemy z płynnością finansową. 

W związku z zapewnieniem bezpiecznej i stabilnej sytuacji finansowej, dochody szacowano ostrożnie 

z wyłączeniem zdarzeń obarczonych znacznym ryzykiem. 

 

 

2.2.  Prognoza wydatków 

W procesie prognozowania wydatków, wyodrębniono kategorie wydatków bieżących i majątkowych. 

W wydatkach bieżących wyodrębniono m.in.: 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 
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b) koszty obsługi długu publicznego – odsetki od kredytów i obligacji wraz z należną prowizją (rozdział 

75702), 

c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 75019 

i 75020). 

 

W procesie prognozowania wydatków posłużono się m.in. wskaźnikiem inflacji, a także trendem 

kształtowania się wydatków w przeszłości. Na potrzeby prognozy przeanalizowano wykonanie w latach 2013-

2017, ponadto uwzględnione zostały wszelkie informacje wpływające na wielkość wydatków w celu prawidłowej 

realizacji zadań publicznych. Mając na uwadze sytuację społeczno-gospodarczą, uwarunkowania prawne 

funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także czynniki zewnętrzne związane z sytuacją finansową Powiatu 

(m.in. niska samodzielność finansowa, wzrost zakresu realizowanych zadań) przyjęto ostrożny wariant prognozy. 
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Tabela 4. Wielkość wydatków Powiatu w latach 2013-2025 [w zł] 

 
Wyszczególnienie Wykonanie Przewidywane 

wykonanie 

2018 

Plan 2019 Wielkości prognozowane 

2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 

Wydatki ogółem, 

z tego: 
67.430.451,47 74.032.421,37 68.757.026,59 70.546.803,04 75.954.198,19 90.217.473,89 99.177.357,70 86.766.385,00 85.508.810,00 82.818.064,00 

Wydatki bieżące 61.966.688,46 66.725.948,42 65.105.306,82 65.214.442,12 70.281.356,80 77.448.496,94 77.947.126,85 74.757.721,00 76.532.944,00 79.050.209,00 

Wydatki 

majątkowe 

5.463.763,01 7.306.472,95 3.651.719,77 5.332.360,92 5.672.841,39 12.768.976,95 21.230.230,85 12.008.664,00 8.975.866,00 3.767.855,00 

Wybrane kategorie wydatków 

Wynagrodzenia 

i składki od nich 

naliczane 

39.412.785,90 40.936.807,00 42.179.394,34 43.256.005,96 44.848.555,83 46.981.076,59 47.463.566,00 48.332.724,00 49.384.797,00 50.889.873,00 

Obsługa długu 757.192,11 560.530,62 455.156,05 359.203,08 322.734,30 392.736,00 783.000,00 992.000,00 923.080,00 794.000,00 

Wydatki związane 

z funkcjonowaniem 

organów JST 

7.044.791,49 7.801.167,38 7.640.467,55 7.457.902,97 7.698.365,92 8.467.085,00 8.655.000,00 8.830.375,00 9.051.135,00 9.367.924,00 

Wydatki bieżące 

bez obsługi długu 

61.209.496,35 66.165.417,80 64.650.150,77 64.855.239,04 69.958.622,50 77.055.760,94 77.164.126,85 73.765.721,00 75.609.864,00 78.256.209,00 

Wydatki bieżące 

bez obsługi długu 

i wydatków na 

projekty UE  

60.059.017,93 64.015.846,89 63.841.227,18 64.763.562,71 68.819.956,69 73.300.149,17 71.923.716,85 73.738.445,82 75.609.864,00 78.256.209,00 
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Wyszczególnienie Wielkości prognozowane 

2023 2024 2025 

Wydatki ogółem, 

z tego: 
86.834.343,00 90.185.615,00 91.158.348,00 

Wydatki bieżące 81.673.176,00 84.470.007,00 87.328.057,00 

Wydatki 

majątkowe 

5.161.167,00 5.715.608,00 3.830.291,00 

Wybrane kategorie wydatków 

Obsługa długu 678.000,00 640.000,00 564.000,00 

Wydatki bieżące 

bez obsługi długu 

80.995.176,00 83.830.007,00 86.764.057,00 

Wydatki bieżące 

bez obsługi długu 

i wydatków na 

projekty UE 

80.995.176,00 83.830.007,00 86.764.057,00 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 5. Dynamika wydatków Powiatu w latach 2013-2025 [w %] 

 
Wyszczególnienie Wykonanie Przewidywane 

wykonanie 

2018 

Plan 2019 Wielkości prognozowane 

2013 2014 2015 2016 2017 2020 2021 2022 

Wydatki ogółem, 

z tego: 
6,25 9,79 -7,13 2,60 7,66 18,78 9,93 -12,51 -1,45 -3,15 

Wydatki bieżące 2,18 7,68 -2,43 0,17 7,77 10,20 0,64 -4,09 2,37 3,29 

Wydatki 

majątkowe 

93,71 33,73 -50,02 46,02 6,39 125,09 66,26 -43,44 -25,26 -58,02 

Wybrane kategorie wydatków 

Wynagrodzenia 

i składki od nich 

naliczane 

4,73 3,87 3,04 2,55 3,68 4,75 1,03 1,83 2,18 3,05 

Obsługa długu - 35,76 - 25,97 -18,8 -21,08 -10,15 21,69 99,37 26,69 -6,95 -13,98 

Wydatki związane 

z funkcjonowaniem 

organów JST 

9,67 10,74 -0,91 - 2,39 3,22 9,99 2,22 2,03 2,50 3,50 

Wydatki bieżące 

bez odsetek 

2,93 8,10 -2,29 0,32 7,87 10,14 0,14 -4,40 2,50 3,50 

Wydatki bieżące 

bez odsetek 

i wydatków na 

projekty UE 

3,12 6,59 -0,27 1,44 6,26 6,51 -1,88 2,52 2,54 3,50 
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Wyszczególnienie Wielkości prognozowane 

2023 2024 2025 

Wydatki ogółem, 

z tego: 
4,85 3,86 1,08 

Wydatki bieżące 3,32 3,42 3,38 

Wydatki 

majątkowe 

36,98 10,74 -32,99 

Wybrane kategorie wydatków 

Obsługa długu -14,61 -5,60 -11,88 

Wydatki bieżące 

bez odsetek 

3,50 3,50 3,50 

Wydatki bieżące 

bez odsetek 

i wydatków na 

projekty UE 

3,50 3,50 3,50 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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W Tabelach 4-5 zaprezentowano informacje dotyczące wydatków Powiatu w latach 2013-2025, 

z uwzględnieniem wykonania dla lat 2013-2017, przewidywanego wykonania 2018r., planu na 2019r. oraz 

wielkości prognozowanych dla lat 2020-2025.   

 

W zestawieniach wyszczególniono wybrane kategorie wydatków, do których zaliczono wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane, koszty obsługi zadłużenia (odsetki od kredytów i obligacji wraz z należną prowizją), 

wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, a także wydatki bieżące bez obsługi długu oraz 

z wyłączeniem środków europejskich. 

 

Średni wzrost wydatków ogółem w latach 2013-2017 kształtuje się na poziomie 3,83 %, podczas gdy 

w  latach prognozowanych 2020-2025 przeciętna dynamika jest ujemna i wynosi (-) 1,22 %. Wynika to m.in. 

z faktu, że w 2019 roku w ramach wydatków bieżących będą realizowane zadania wieloletnie na łączną kwotę 

5.758.123,00 zł, z tego przy wsparciu środków europejskich w kwocie 5.240.410,00 zł. Kontynuowany będzie 

projekt pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-

Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” w kwocie 5.036.354,31 zł. W wydatkach 

majątkowych znaczącą pozycję zajmuje wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i dostosowanie do 

aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” na kwotę 17.009.283,03 zł. Ponadto 

w 2019r. kontynuowane jest wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. 

powiatowa nr 1627P” w kwocie 2.961.288,45 zł. W związku z tym uzasadniony jest wzrost wydatków ogółem w 

2019r. o 9,93 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2018r. oraz spadek wydatków ogółem w 2020r. o 

12,51 % w stosunku do planu na 2019r. Średni wzrost wydatków bieżących w latach 2013-2017 wynosił 3,07 %, 

natomiast dla lat prognozowanych 2020-2025 średni wzrost wynosi 1,95 %, co jest związane z zakończeniem 

zadań finansowanych przy wsparciu środków zewnętrznych.  

Na kwoty wydatków w latach 2013-2017 bezpośrednio przekładało się przyjęcie wolnych środków jako 

nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych. Przychody z tego tytułu w znacznej części przeznaczane były na finansowanie zadań 

jednorazowych, a ich wprowadzenie do budżetu może nastąpić wyłącznie po zamknięciu roku budżetowego.  

W celu oceny realności planowania wydatków bieżących należy zwrócić uwagę na kategorię wydatków 

bieżących bez odsetek. W  latach 2013-2017 wzrastały one średnio o 3,39 %, natomiast w latach 

prognozowanych 2020-2025 ich wzrost został przyjęty w oparciu o prognozowaną inflację zgodnie z założeniami 

Ministerstwa Finansów oraz z uwzględnieniem trendów historycznych i wynosi przeciętnie 2,02%. Wolniejsze 

tempo wzrostu wydatków bieżących w latach 2020-2025 wynika m.in. z zakończenia realizacji zadań 

jednorazowych (m.in. projekty współfinansowane ze środków europejskich). Ponadto kształtowanie się 

wydatków bieżących w latach prognozowanych jest uwarunkowane również poziomem dochodów.  

W wydatkach Powiatu w latach prognozowanych przyjęto również wzrost wynagrodzeń wraz ze składkami 

od nich naliczanymi przeciętnie o 2,35%.  

Koszty obsługi długu przyjęto na podstawie zawartych umów przy uwzględnieniu aktualnej stopy 

procentowej. Koszty obsługi długu zostały przedstawione w części dotyczącej zadłużenia i jego spłaty. 

W latach 2019-2022 uwzględniono wydatki bieżące związane z realizacją zadań wieloletnich, w tym również 

projekty współfinansowane ze środków europejskich. W latach objętych prognozą będą realizowane następujące 

zadania: 

a)  „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-

Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”, 

b)  „Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w SOSW 

w Wągrowcu”, 

c) „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji 

uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu”, 

d) „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, 

e) „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, 

kujawsko-pomorskie i pomorskie”, 
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f) „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji 

Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei 

Metropolitarnej (PKM)”, 

g) „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 

45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022”. 

 

Planowane łączne wydatki bieżące na realizację powyższych zadań w latach 2019-2022 wynoszą: 

6.720.708,18 zł, z tego: 2019 – 5.758.123,00 zł, 2020 – 453.465,18 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 

268.320,00 zł. 

 

Podobnie, jak w przypadku prognozowania dochodów, również dla wydatków zastosowany został 

ostrożnościowy scenariusz prognozy. Ponadto kierowano się zasadą oszczędności i celowości planowania 

wydatków. Należy mieć na uwadze, że w przypadku wypracowania wolnych środków w 2018r. zwiększą one 

wydatki 2019r. analogicznie, jak w latach ubiegłych.  

 

3.  Inwestycje – wydatki majątkowe 

 

W 2019r. zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 21.230.230,85 zł. Wydatki majątkowe przedstawiają się 

następująco: 

a) Wydatki inwestycyjne kontynuowane (załącznik nr 1, wiersz 11.4.) w kwocie 3.501.288,45 zł, z tego: 

 Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P – zadanie realizowane w latach 2018-

2019, plan 2019r. – 2.961.288,45 zł (617.597,00 zł – Gmina Miejska Wągrowiec, 2.343.691,45 zł – 

środki własne) – rozdział 60014, 

 Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu – zadanie realizowane 

w latach 2018-2020, plan 2019r. – 540.000 zł (środki własne) – rozdział 92601, 

b) roczne oraz noworozpoczynane zadania inwestycyjne (załącznik nr 1, wiersz 11.5.) w kwocie 205.000,00 zł, 

z tego: 

 zakup systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji – biletomat wydający bilety przydzielające 

interesanta do stanowiska obsługi – 40.000,00 zł (środki własne) – rozdział 75020, 

 zakup pieca centralnego ogrzewania do pomieszczeń fizjoterapii – 15.000 zł (środki własne) – rozdział 

80115, 

 Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego 

przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu – 150.000,00 zł (środki własne) – rozdział 92601 – zadanie 

wieloletnie, którego rozpoczęcie realizacji nastąpi w 2019r., 

 

c) wydatki majątkowe w formie dotacji (załącznik nr 1, wiersz 11.6.) w kwocie 17.349.942,40 zł, z tego: 

 Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu – 

plan 2019r. – 17.009.283,03 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2019. Z budżetu 

powiatu zostanie udzielona dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, 

 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 2019r. – 340.659,37 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016-2019. 

Z budżetu powiatu zostanie udzielona dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 

 

d) rezerwa na  inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 174.000 zł. 

 

W latach prognozowanych 2020-2032 planuje się utrzymać udział wydatków majątkowych w wydatkach 

ogółem na poziomie nie niższym niż wskaźnik inflacji dla poszczególnych lat.  
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W 2020r. nastąpi kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy 

Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”, na które w 2020r. przeznaczona zostanie kwota 4.000.000,00 zł (środki 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 2.250.000,00 zł, środki własne – 1.750.000,00 zł). Ponadto w 2020r. będzie 

kontynuowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. 

ppłk. dr Stanisława Kulińskiego przy ul. Kościuszki w Wągrowcu” na łączną kwotę 6.000.000,00 zł (środki z 

Ministerstwa Sportu i Turystyki – 3.000.000,00 zł, środki własne – 3.000.000,00 zł). Na realizację obu zadań 

inwestycyjnych, planuje się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu 

Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej pn. „Sportowa Polska”.  

Wieloletnie zadania inwestycyjne zostały opisane w części dotyczącej przedsięwzięć. Ostateczne decyzje 

dotyczące rozdysponowania środków finansowych na poszczególne zadania inwestycyjne w latach objętych 

prognozą zostaną podjęte w terminie późniejszym. 

 

4. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) 

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy 

dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej jest pozycją istotną w związku z art. 242 uofp  – organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące 

są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 

W prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższej relacji. Na pokrycie planowanego deficytu 

budżetu w 2019r. zostaną przeznaczone przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych. Planowana nadwyżka 

w latach prognozowanych 2020-2032 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

kredytów lub pożyczek oraz na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych. 

 

 

5. Przychody i rozchody, kwota zadłużenia, koszty obsługi długu oraz indywidualny 

wskaźnik zadłużenia 

 

Tabela 6. Zadłużenie, obsługa długu oraz rozchody w latach 2018-2032  

Rok Przychody 

zwiększające 

kwotę długu 

Rozchody - kwota 

spłaty kredytów / 

wykupu obligacji  

Kwota długu 

na koniec 

roku 

Koszty obsługi 

długu 

i poręczenia 

Wskaźnik 

długu do 

dochodów  

2018* 9.000.000,00 2.717.203,00 19.033.142,00 392.736,00 23,46% 

2019** 17.000.000,00 1.366.286,00 34.666.856,00 1.333.000,00 41,50% 

2020 0,00 2.966.286,00 31.700.570,00 992.000,00 35,33% 

2021 0,00 3.466.286,00 28.234.284,00 923.080,00 31,73% 

2022 0,00 3.534.284,00 24.700.000,00 794.000,00 28,60% 

2023 0,00 2.600.000,00 22.100.000,00 678.000,00 24,71% 

2024 0,00 2.600.000,00 19.500.000,00 640.000,00 21,02% 

2025 0,00 2.500.000,00 17.000.000,00 564.000,00 18,15% 

2026 0,00 2.500.000,00 14.500.000,00 456.000,00 15,48% 

2027 0,00 2.500.000,00 12.000.000,00 384.000,00 12,81% 

2028 0,00 2.500.000,00 9.500.000,00 330.000,00 10,14% 

2029 0,00 2.500.000,00 7.000.000,00 276.000,00 7,47% 

2030 0,00 2.500.000,00 4.500.000,00 204.000,00 4,80% 

2031 0,00 2.500.000,00 2.000.000,00 132.000,00 2,14% 

2032 0,00 2.000.000,00 0,00 58.000,00 0,00% 

 Wielkość wynikająca z przewidywanego wykonania 2018r. 

** w 2019r. zostały zaplanowane koszty obsługi długu w kwocie 783.000 zł (w tym prowizja od emisji obligacji 51.000 zł) 

oraz poręczenie w kwocie 550.000 zł. 

 

Źródło: opracowanie własne.  
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W Tabeli 6 zaprezentowano przychody i rozchody związane z zadłużeniem, kwotę długu i koszty jego 

obsługi w latach 2018-2032. Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych zaplanowano na 2019r. w kwocie 

17.000.000,00 zł. Środki z tego tytułu zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 

w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W pozostałych 

latach nie zaplanowano innych przychodów. 

 

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych 

zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów oraz wykup obligacji. Planowana kwota 

zadłużenia na koniec 2018r. wyniesie 19.033.142,00 zł. Planowane zadłużenie na koniec 2019r. wyniesie 

34.666.856,00 zł. Całkowity wykup obligacji zaplanowano na 2032r. 

 

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte założenia zapewniają spełnienie wymogów. W okresie objętym prognozą, 

sytuacja finansowa Powiatu pozwala na spełnienie ustawowych obwarowań. Mając na uwadze spełnienie relacji 

wynikającej z art. 243 uofp dotyczącej możliwości spłaty zadłużenia, Zarząd Powiatu będzie na bieżąco 

monitorował sytuację finansową samorządu.  

 

Wzór 1. Indywidualny wskaźnik zadłużenia 

 

 

 

 

Źródło: Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.). 

 

Oznaczenia do wzoru 1: 

R – rozchody (spłata kredytów i wykup obligacji) 

O – odsetki od kredytów i obligacji 

D – dochody ogółem 

Db – dochody bieżące 

Sm – dochody ze sprzedaży majątku 

Wb – wydatki bieżące 

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja 

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

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata 

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata 

 

Obliczając relację dla poszczególnych lat budżetowych w chwili obecnej ze względu na brak danych 

dotyczących wykonania 2018r. uzasadnione jest podstawienie do wzoru wielkości planowanych (zgodnie 

z ustawą) na koniec trzeciego kwartału 2018r. oraz przewidywanego wykonania 2018r. W momencie 

sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu na dzień 31.12.2018r. i sprawozdawczości finansowej 

wskaźniki są obliczane na podstawie faktycznego wykonania budżetu (w tym przypadku wykonania 2018r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










 
















 













3

333

2

222

1

111

3

1

n

nnn

n

nnn

n

nnn

n

nn

D

WbSmDb

D

WbSmDb

D

WbSmDb

D

OR



 41 

Tabela 7. Relacja z art. 243 uofp w latach 2019-2032 

Rok Wskaźnik 

planowanej łącznej 

spłaty zobowiązań 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty 

zobowiązań 

Różnica między 

dopuszczalnym wskaźnikiem 

spłaty a planowaną spłatą 

2019 3,17% 5,20% - wg planu 30.09.2018r. 

4,98% - wg przewidywanego wykonania 

2018r. 

2,03% - wg planu 30.09.2018r. 

2,81% - wg przewidywanego 

wykonania 2018r. 

2020 4,41% 4,66% - wg planu 30.09.2018r. 

4,44% - wg przewidywanego wykonania 

2018r. 

0,25% - wg planu 30.09.2018r. 

0,03% - wg przewidywanego 

wykonania 2018r. 

2021 4,93% 5,53% - wg planu 30.09.2018r. 

5,31% - wg przewidywanego wykonania 

2018r. 

0,60% - wg planu 30.09.2018r. 

0,38% - wg przewidywanego 

wykonania 2018r. 

2022 5,01% 9,37% 4,36% 

2023 3,67% 10,20% 6,53% 

2024 3,49% 10,37% 6,88% 

2025 3,27% 8,70% 5,43% 

2026 3,16% 8,13% 4,97% 

2027 3,08% 7,53% 4,45% 

2028 3,02% 6,86% 3,84% 

2029 2,96% 6,94% 3,98% 

2030 2,89% 7,01% 4,12% 

2031 2,81% 7,07% 4,26% 

2032 2,20% 7,14% 4,94% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 7 wskazuje na kształtowanie się relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia w latach 2019-2032. Na 

podstawie danych należy zaznaczyć, że przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków zdolność Powiatu 

do obsługi długu nie jest zagrożona. Dokonano porównania zarówno w oparciu o wielkości planowane na koniec 

3 kwartału 2018r. oraz wg przewidywanego wykonania 2018r. Najmniejsza różnica pomiędzy dopuszczalnym 

limitem spłaty długu, a planowaną spłatą występuje w 2020 roku. Sytuacja ta ulegnie zmianie w momencie 

uwzględnienia wielkości wykonanych za 2018 rok. Analizując relacje wynikające z indywidualnego wskaźnika 

zadłużenia oraz przy założeniu projektowanych wielkości dochodów i wydatków Powiat posiada zdolność 

terminowego regulowania zobowiązań. 

 

 

 

6.  Wieloletnie przedsięwzięcia: 

 

Przedsięwzięcia zostały zaplanowane do 2022r. włącznie. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 

42.346.887,49 zł (wydatki bieżące – 9.151.708,91 zł, wydatki majątkowe – 33.195.178,58 zł), z tego w:  2016r. – 

874.336,63 zł (wydatki bieżące – 72.000,00 zł, wydatki majątkowe –802.336,63 zł), 2017r. – 1.498.504,48 zł 

(wydatki bieżące – 561.417,53 zł, wydatki majątkowe – 937.086,95 zł), 2018r. – 2.252.107,35 zł (wydatki bieżące 

– 1.788.783,20 zł, wydatki majątkowe – 454.524,15 zł), 2019r. – 26.759.353,85 zł (wydatki bieżące – 

5.758.123,00 zł, wydatki majątkowe – 21.001.230,85 zł), 2020r. – 10.453.465,18 zł (wydatki bieżące – 

453.465,18 zł, wydatki majątkowe – 10.000.000,00 zł), 2021r. – 240.800,00 zł (wydatki bieżące), 2022r. – 

268.320,00 zł (wydatki bieżące). Limit zobowiązań (wysokość, do której istnieje możliwość podpisania umów na 

realizację zadań) został ustalony do kwoty 11.207.640,22 zł. 
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a) 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 uofp.: 

 

 Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-

Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego  

Zadanie realizowane w latach 2016-2019 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu.  

Cel: Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.439.745,01 zł (wydatki bieżące – 6.721.545,03 zł, wydatki 

majątkowe – 718.199,98 zł), z tego: 2016r. – 72.000 zł (wydatki bieżące), 2017r. – 1.161.787,15 zł 

(wydatki bieżące – 443.587,17 zł, wydatki majątkowe – 718.199,98 zł), 2018r. – 1.169.603,55 zł 

(wydatki bieżące), 2019r. – 5.036.354,31 zł (wydatki bieżące). Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WRPO 2014+, 

Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług 

publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Liderem projektu jest 

Powiat Wągrowiecki, natomiast partnerami są powiaty: Czarnkowsko-Trzcianecki, Pilski i Złotowski. 

W 2019r. środki finansowe w kwocie 5.036.354,31 zł (UE – 3.996.738,54 zł, środki z powiatów – 

574.157,47 zł, wkład własny Powiatu Wągrowieckiego – 465.458,30 zł) zostaną przeznaczone m.in. na 

sporządzenie baz GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci i Uzbrojenia Terenu), skanowanie 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej będącej na stanie Powiatowych Ośrodków Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej, nadzór techniczny nad realizacją projektu oraz na szkolenia 

pracowników w zakresie obsługi zakupionego oprogramowania w ramach realizowanego projektu, 

 

 Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w SOSW w Wągrowcu 

Projekt jest realizowany w latach 2017-2020 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy   

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”, 

Działanie 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.2. „Kształcenie ogólne – 

projekty konkursowe”. 

Cel: Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.  

Łączne nakłady finansowe wynoszą 310.667,81 zł (wydatki bieżące), z tego: 2017r. – 117.830,36 zł, 

2018r. – 109.550,89 zł, 2019r. – 81.186,56 zł, 2020r. – 2.100 zł. Została zawarta umowa nr 

RPWP.08.01.02-30-0144/16-00. Limit zobowiązań wynosi 0 zł. 

W 2019r. środki finansowe w kwocie 81.186,56 zł (UE – 72.640,61 zł, budżet państwa – 8.545,95 zł) 

zostaną przeznaczone m.in. na następujące zadania: wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli za 

prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z przyrody, edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, 

warsztatów teatralnych, recyklingowych, usprawniających procesy poznawcze, laboratoriów 

biologiczno-chemicznych, opiekę nad uczestnikami wycieczek (35.100 zł), składki na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy (6.946,29 zł), zakup materiałów papierniczych do przeprowadzenia 

warsztatów teatralnych, artykułów plastycznych do zajęć z arteterapii (1.010,27 zł), zakup 

podręczników i materiałów dydaktycznych (1.240 zł), organizację wycieczek, koszty wyżywienia 

uczestników, koszty eksploatacyjne sal do prowadzenia zajęć (36.890 zł), 

 

 Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy 

i kompetencji uczniów oraz nauczycieli I LO w Wągrowcu 

Projekt jest realizowany w latach 2018-2020 przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 

i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 
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8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie 

dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty 

konkursowe. 

Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów. 

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 221.181,43 zł, z tego: 2018r. – 160.865,25 zł, 2019r. – 

42.701,00 zł 2020r. – 17.615,18 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. 

W 2019r. środki finansowe w kwocie 42.701,00 zł (środki europejskie – 38.480 zł, wkład krajowy – 

4.221 zł) zostaną przeznaczone m.in. wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli za prowadzenie zajęć 

specjalistycznych z zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zajęć dla uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych z niepełnosprawnościami, za przeprowadzenie projektów 

edukacyjnych i obsługę administracyjno-finansową projektu (24.867,74 zł), składki od wynagrodzeń 

(4.884,04 zł), zakup artykułów biurowych i piśmienniczych (1.138,42 zł), opłaty za zużycie energii 

elektrycznej, wody i gazu (3.750 zł), opłaty za studia podyplomowe z tyflopedagogiki (2.580 zł), 

szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie (5.480,80 zł), 

 

 Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego 

Projekt jest realizowany w latach 2018-2019 przez Zespół Szkół w Gołańczy i jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 

Rozwój 2014-2020. 

Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów. 

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 186.640,64 zł, z tego: 2018r. – 149.312,51 zł, 2019r. – 

37.328,13 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł; 

W 2019r. środki finansowe w kwocie 37.328,13 zł (wkład krajowy) zostaną przeznaczone m.in. opłaty 

za koszty podróży i pobytu uczniów na praktykach zawodowych we Włoszech (bilety lotnicze, kolejowe 

i miejskie, zakwaterowanie, wycieczki, wyżywienie i ubezpieczenie), 

 

   Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, 

kujawsko-pomorskie i pomorskie  

Okres realizacji obejmuje lata 2018-2020, jednostką realizującą jest Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i umiejętności uczniów.  

Łączne nakłady finansowe wynoszą 57.960,00 zł, z tego: 2018r. – 7.560,00 zł, 2019r. – 42.840,00 zł, 

2020r. – 7.560,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. 

W 2019r. środki finansowe w kwocie 42.840,00 zł (środki europejskie – 36.414,00 zł, wkład krajowy – 

6.426,00 zł) zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia osobowe dla obsługi administracyjno-

finansowej projektu, wynagrodzenia bezosobowe dla nauczyciela trenera za prowadzenie szkoleń osób 

z woj. Wielkopolskiego wykonujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

pochodne od wynagrodzeń (39.946 zł), zakup artykułów papierniczych, biurowych i usługi drukarskie 

(2.894 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 

Projekt realizowany w latach 2016-2019 przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu w ramach Osi 

Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług 

publicznych w ramach WRPO na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Województwo Wielkopolskie. 

Cel: Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych 

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.  
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Środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 372.677,15 zł (wydatki majątkowe), z tego 2016r. – 2.336,63 zł, 

2017r. – 0,00 zł, 2018r. – 29.681,15 zł, 2019r. – 340.659,37 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, 

 

 

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

 

 Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania 

Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie 

Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)  

Zadanie jest realizowane w latach 2018-2020, jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe 

w Wągrowcu. 

Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego 

z Aglomeracją Poznańską. 

Łączne nakłady finansowe wynoszą 470.054,00 zł (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 92.331,00 zł, 

2019r. – 186.733,00 zł, 2020r. – 190.990,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. 

W ramach zadania są uruchamiane dodatkowe połączenia kolejowe na linii komunikacyjnej Poznań 

Główny – Gołańcz, na odcinku Poznań Główny – Wągrowiec, Wągrowiec – Poznań Główny. Na 

realizację zadania, z budżetu Powiatu zostanie udzielona dotacja dla Województwa Wielkopolskiego, 

 

 

 Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 

31, 33, 45, 52 i 58 w Powiecie Wągrowieckim na lata 2018-2022  

Zadanie jest realizowane w latach 2018-2022. Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe 

w Wągrowcu.  

Cel: Profilaktyka zdrowotna w zakresie zakażeń wirusem HPV. 

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.183.660,00 zł (wydatki bieżące), z tego: 2018r. – 108.360,00 zł, 

2019r. – 330.980,00 zł, 2020r. – 235.200 zł, 2021r. – 240.800,00 zł, 2022r. – 268.320,00 zł. Limit 

zobowiązań wynosi 517.260,00 zł. 

Program obejmuje szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Realizacja programu ma 

pozwolić na ograniczenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy wśród dziewczynek z terenu 

Powiatu Wągrowieckiego. Program jest realizowany przy współfinansowaniu przez gminy powiatu, 

które zadeklarowały swój udział w programie (Miejska Wągrowiec, Wiejska Wągrowiec, Damasławek, 

Gołańcz, Mieścisko, Skoki i Wapno). 

Na realizację zadania w 2019r. zostaną wydatkowane środki finansowe w kwocie 330.980,00 zł (środki 

z gmin – 165.480,00 zł, wkład własny – 165.500,00 zł). 

 

 Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ 

w Wągrowcu 

Zadanie koordynowane przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Realizacja zadania przypada na lata 

2016-2019 przez Szpital ZOZ w Wągrowcu.  

Cel: Dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu. 

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 18.300.000 zł (wydatki majątkowe), z tego: 2016r. – 

800.000 zł, 2017r. – 218.886,97 zł, 2018r. – 271.830,00 zł, 2019r. – 17.009.283,03 zł. Limit zobowiązań 

wynosi 0,00 zł, 

 

   Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu  

Okres realizacji przypada na lata 2018-2020, natomiast jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe 

w Wągrowcu. Pierwotnie jednostką realizującą w 2018r. był Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu. Wysokość 
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środków poniesionych z budżetu Zespołu Szkół nr 1 na inwentaryzację, opracowanie koncepcji 

i wykonanie mapek geodezyjnych wynosi 9.375 zł. W związku ze zmianą jednostki realizującej zadanie, 

pozostała część wydatków będzie ponoszona przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. 

Cel: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego. 

Planuje się, że w 2020r. na zadanie zostanie pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 

i Turystyki w kwocie 2.250.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej 

pn. „Sportowa Polska”.  

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 4.640.000,00 zł, z tego: 2018r. – 100.000,00 zł (środki 

własne), 2019r. – 540.000,00 zł (środki własne), 2020r. – 4.000.000,00 zł (z tego: 1.750.000,00 zł – 

środki własne, 2.250.000,00 zł – planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Limit 

zobowiązań wynosi 4.540.000,00 zł, 

 

 Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu dr. powiatowa nr 1627P  

Okres realizacji przypada na lata 2018-2019, jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg 

w Wągrowcu. 

Cel: Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3.014.301,45 zł, z tego: 2018r. – 53.013,00 zł, 2019r. – 

2.961.288,45 zł (środki własne – 2.343.691,45 zł, Gmina Miejska Wągrowiec – 617.597,00 zł). Limit 

zobowiązań wynosi 380,22 zł, 

 

 Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława 

Kulińskiego przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu 

Okres realizacji przypada na lata 2019-2020, natomiast jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe 

w Wągrowcu. 

Cel: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego. 

Planuje się, że w 2020r. na zadanie zostanie pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 

i Turystyki w kwocie 3.000.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej 

pn. „Sportowa Polska”.  

Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 6.150.000,00 zł, z tego: 2019r. – 150.000,00 zł (środki 

własne), 2020r. – 6.000.000,00 zł (z tego: 3.000.000,00 zł – środki własne, 3.000.000,00 zł – planowane 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Limit zobowiązań wynosi 6.150.000,00 zł. 

 

 

W wyniku dokonanej analizy nie stwierdzono innych zadań spełniających kryteria wymagane art. 226 ust. 3 i 4 

uofp traktujące o elementach określających dane zadanie jako przedsięwzięcie. 

 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

              Przewodnicząca 

  Rady Powiatu Wągrowieckiego 

………………………………… 

           /Małgorzata Osuch/   

 


