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Obowi¹zkowa pozycja
w biblioteczce zarz¹dzania
kryzysowego
„PowódŸ w powiecie
poznañskim w 2010
roku” to tytu³ opracowania poœwiêconego
ubieg³orocznej powodzi
oraz lokalnym podtopieniom w regionie.
Zawarte w nim uwagi
i spostrze¿enia maj¹ siê
przyczyniæ do skuteczniejszego zabezpieczenia osób i mienia przed
skutkami powodzi i ulewnych opadów.
Opracowanie poświêcone
ubieg³orocznej powodzi w powiecie
pozwoli skuteczniej walczyæ
z wodnym ¿ywio³em w przysz³ości

Publikacja stanowi zbiór
informacji o przebiegu zjawiska powodzi i zawiera
dane dotycz¹ce spodziewanych, by³ych i istniej¹cych zagro¿eñ,
ocenê skutecznoœci podjêtych dzia³añ, oszacowanie strat powodziowych w poszczególnych gminach oraz kosztów prowadzenia akcji przeciwpowodziowej. Istotne s¹ równie¿ przedstawione
w pracy studia przypadków jako ocena dzia³añ przeciwpowodziowych w specyficznych warunkach.
Autorami wydanego przez Powiat Poznañski opracowania
s¹: dr hab. in¿. Piotr Kowalczak, pracownik naukowy Instytutu
Œrodowiska Rolniczego i Leœnego PAN w Poznaniu oraz Pawe³
Kurosz i £ukasz Sobolewski, pracownicy Wydzia³u Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Opracowanie zosta³o przekazane przez Jana Grabkowskiego,
Starostê Poznañskiego powiatowym s³u¿bom, inspekcjom i stra¿om,
a tak¿e gminom powiatu, jednostkom administracji samorz¹dowej
i pañstwowej oraz instytucjom odpowiedzialnym za utrzymanie
urz¹dzeñ wodnych i melioracjê w powiecie poznañskim.
Dariusz Fleischer
Wydzia³ Bezpieczeñstwa,
Zarz¹dzania Kr yzysowego
i Spraw Obywatelskich
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Do poznañskiej metropolii coraz bli¿ej
Zebranie za³o¿ycielskie Stowarzyszenia „Metropolia Poznañ” odby³o siê w pi¹tek, 18 lutego br. w Urzêdzie Miasta Poznania. Podczas spotkania wybrano w³adze
Stowarzyszenia oraz podsumowano dotychczasow¹, prawie czteroletni¹ dzia³alnoœæ
Rady Aglomeracji Poznañskiej.
– Burmistrza Kórnika Jerzego Lechnerowskiego oraz Burmistrza Murowanej Goœliny Tomasza £êckiego. Wy³oniono równie¿ cz³onków
Komisji Rewizyjnej.
Przypomnijmy, ¿e proces tworzenia Aglomeracji Poznañskiej rozpocz¹³ siê w maju 2007 r.
od podpisania porozumienia o wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dami. Wtedy te¿ utworzono
Radê Aglomeracji Poznañskiej. G³ówne efekty dotychczasowej wspó³pracy to powo³anie
Centrum Badañ Metropolitarnych oraz opracowanie tzw. Zielonej Ksiêgi, czyli dokumentu

W zebraniu za³o¿ycielskim wziêli udzia³ w³odarze gmin
i powiatu aglomeracji poznañskiej

W Zarz¹dzie Stowarzyszenia zasiadaj¹ m.in. Starosta
Poznañski i Prezydent Poznania

Stowarzyszenia „Metropolia Poznañ” przyst¹pi³y: Buk, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki,
Kostrzyn, Kórnik, Luboñ, Mosina, Murowana
Goœlina, Pobiedziska, Poznañ, Powiat Poznañski, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stêszew,
Suchy Las, Swarzêdz, Szamotu³y, Œrem i Tarnowo Podgórne.
Prezesem Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem, zosta³ Prezydent Poznania, a wiceprezesem – Starosta Poznañski. Na drugiego
wiceprezesa wybrano Burmistrza Œremu Adama Lewandowskiego, a na cz³onków zarz¹du

zawieraj¹cego propozycje strategii rozwoju
poznañskiej metropolii do 2020 r. W ramach
porozumieñ pomiêdzy gminami powsta³y m.in.
Zwi¹zek Miêdzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznañskiej” czy Zwi¹zek
Miêdzygminny „Schronisko dla zwierz¹t –
Schronisko”. Podpisano tak¿e porozumienie
komunalne w zakresie gospodarki wodno-œciekowej.

Zdjêcia: Ewelina Nowak

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie
„Metropolia Poznañ” ma za zadanie wspieraæ
ideê samorz¹du terytorialnego oraz chroniæ
wspólne interesy cz³onków Stowarzyszenia,
a w szczególnoœci wspieraæ rozwój spo³eczno-gospodarczy aglomeracji oraz wspó³pracê
gmin i powiatów w tym zakresie.
W spotkaniu uczestniczyli: Jan Grabkowski, Starosta Poznañski, Ryszard Grobelny,
Prezydent Miasta Poznania oraz wójtowie
i burmistrzowie podpoznañskich gmin wchodz¹cych w sk³ad Aglomeracji Poznañskiej. Do

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Anna Jacznik
Gabinet Starosty
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UCHWA£Y
podjête na Sesji
22 lutego 2011 r.

Rady

Powiatu

Uchwa³a nr IV/23/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2011 r.

w

Poznaniu

w

dniu

§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:

w sprawie: skargi z dnia 30 listopada 2010 r. przekazanej przez ......................*, w imieniu
......................*, na dzia³ania Dyrektora Zarz¹du
Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Na podstawie art. 16, ust. 1 i 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz.
984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; nr 157,
poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr
40, poz. 230; nr 106, poz. 675), art. 229, pkt 4 –
Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.: Dz.U. z 2001 r.
nr 49, poz. 509; Dz.U. z 2002 r. nr 113, poz. 984;
nr 153, poz. 1271; nr 169, poz. 1387; Dz.U. z 2003 r.
nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1660; Dz.U. z 2004 r.
nr 162, poz. 1692; Dz.U. z 2005 r. nr 64, poz. 565;
nr 78, poz. 682; nr 181, poz. 1524; Dz.U. z 2008 r.
nr 229, poz. 1539; Dz.U. z 2009 nr 195, poz. 1501;
nr 216, poz. 1676; Dz.U. z 2010 r. nr 40, poz. 230;
nr 182, poz. 1228) Rada Powiatu w Poznaniu
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Przyjmuje siê wyniki pracy Komisji Rewizyjnej
z rozpatrzenia skargi przekazanej jej przez Przewodnicz¹cego Rady Powiatu w Poznaniu (protokó³
z rozpatrzenia skargi stanowi za³¹cznik do uchwa³y).

......................* skierowa³a skargê z dnia 30 listopada 2010 r. do pana Jana Grabkowskiego, Starosty
Poznañskiego. Pan Jan Grabkowski, Starosta Poznañski pismem z dnia 9 grudnia 2010 r. przekaza³
skargê do Rady Powiatu w Poznaniu.
Podstaw¹ rozpatrywania skargi jest uchwa³a nr
XXXVI/298/III/2009 Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjêcia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu na rok 2010, w której w § 3 zleca siê Komisji
Rewizyjnej rozpatrywanie skarg, dla których organem w³aœciwym do rozpatrzenia jest Rada Powiatu.
Podobny zapis znajduje siê w uchwale nr III/18/IV/
2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 grudnia
2010 r. w sprawie przyjêcia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu na rok 2011.
Komisja Rewizyjna rozpatrywa³a skargê w dniu
12 stycznia 2011 r. w oparciu o otrzymane po wyst¹pieniu do Starosty Poznañskiego materia³y oraz z³o¿one podczas posiedzenia wyjaœnienia ustne.
Komisja Rewizyjna stwierdzi³a, ¿e skarga przekazana przez ......................*, dzia³aj¹c¹ w imieniu
......................*, jest nieuzasadniona, co zosta³o wykazane w protokole z rozpatrzenia skargi.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, podjêcie niniejszej
uchwa³y jest uzasadnione.
* Wy³¹czenia dokonano na podstawie art. 23, ust.
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 z póŸn. zm.).

§ 2.
Rada Powiatu w Poznaniu uznaje, ¿e skarga przekazana przez ......................*, dzia³aj¹c¹ w imieniu
......................*, jest nieuzasadniona.

Uchwa³a nr IV/24/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2011 r.

§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w Poznaniu.

w sprawie: skargi ......................*, z dnia 21 grudnia 2010 r., na dzia³ania Dyrektora Powiatowego
Urzêdu Pracy w Poznaniu.
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Na podstawie art. 16, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr
153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.
nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458;
Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; nr 157, poz. 1241;
Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 40, poz. 230;
nr 106, poz. 675), art. 229, pkt 4 – Kodeks Postêpowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.
1071 ze zm.: Dz.U. z 2001 r. nr 49, poz. 509; Dz.U.
z 2002 r. nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 169,
poz. 1387; Dz.U. z 2003 r. nr 130, poz. 1188; nr 170,
poz. 1660; Dz.U. z 2004 r. nr 162, poz. 1692; Dz.U.
z 2005 r. nr 64, poz. 565; nr 78, poz. 682; nr 181,
poz. 1524; Dz.U. z 2008 r. nr 229, poz. 1539; Dz.U.
z 2009 r. nr 195, poz. 1501; nr 216, poz. 1676; Dz.U.
z 2010 r. nr 40, poz. 230; nr 182, poz. 1228; nr 254,
poz. 1700) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
Przyjmuje siê wyniki pracy Komisji Rewizyjnej
z rozpatrzenia skargi przekazanej jej przez Przewodnicz¹cego Rady Powiatu w Poznaniu (protokó³
z rozpatrzenia skargi stanowi za³¹cznik do uchwa³y).
§ 2.
Rada Powiatu w Poznaniu uznaje, ¿e skarga
......................* jest nieuzasadniona.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
......................* skierowa³ skargê z dnia 21 grudnia
2010 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
w Warszawie. Pani El¿bieta Rawicz-Ostrowska,
Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w Warszawie pismem z dnia 27 grudnia 2010 r. przekaza³a skargê do
Rady Powiatu w Poznaniu.
Podstaw¹ rozpatrywania skargi jest uchwa³a nr III/
18/IV/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia
21 grudnia 2010 r. w sprawie przyjêcia planu konBiuletyn Powiatu Poznañskiego

troli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu
na rok 2011, w której w § 3 zleca siê Komisji Rewizyjnej rozpatrywanie skarg, dla których organem
w³aœciwym do rozpatrzenia jest Rada Powiatu.
Komisja Rewizyjna rozpatrywa³a skargê w dniu
9 lutego 2011 r. w oparciu o otrzymane po wyst¹pieniu do Starosty Poznañskiego materia³y oraz z³o¿one podczas posiedzenia wyjaœnienia ustne.
Komisja Rewizyjna stwierdzi³a, ¿e skarga ...............*
jest nieuzasadniona, co zosta³o wykazane w protokole z rozpatrzenia skargi.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, podjêcie niniejszej
uchwa³y jest uzasadnione.
* Wy³¹czenia dokonano na podstawie art. 23, ust.
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.
926 z póŸn. zm.).

Uchwa³a nr IV/25/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie
Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie
po³¹czenia autobusowego do Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach w roku 2011.
Na podstawie art. 7a i art. 12, pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr
153, poz.1271; nr 200, poz.1688; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.
nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458;
Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; nr 157, poz. 1241;
Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 40, poz. 230;
nr 106, poz. 675), w zwi¹zku z art. 216, ust. 2, pkt 5
oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze
zm.: Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 146; nr 96, poz. 620;
nr 123, poz. 835; nr 152, poz. 1020; nr 238, poz.
1578; nr 257, poz. 1726) Rada Powiatu w Poznaniu
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Rada Powiatu w Poznaniu wyra¿a zgodê na udzielenie Gminie Dopiewo pomocy finansowej w formie
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dotacji celowej z bud¿etu Powiatu Poznañskiego na
rok 2011 w kwocie 23.230 z³ (s³ownie: dwadzieœcia
trzy tysi¹ce dwieœcie trzydzieœci z³otych), stanowi¹cej
75% kosztów realizacji zadania, na dofinansowanie
zadañ w³asnych gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie po³¹czenia autobusowego z Dopiewa do
Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach.
§ 2.
Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu w Poznaniu do zawarcia stosownej umowy z Gmin¹ Dopiewo w sprawie ustalenia zasad przekazania i rozliczenia
powy¿szych œrodków.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 220, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
nr 157, poz. 1240 ze zm.) z bud¿etu Powiatu mo¿e
byæ udzielona pomoc finansowa innym jednostkom
samorz¹du terytorialnego w formie dotacji celowej
albo pomoc rzeczowa. Podstaw¹ przekazania powy¿szych œrodków jest umowa.
Uchwa³a upowa¿nia Zarz¹d Powiatu do przekazania
Gminie Dopiewo pomocy finansowej w formie dotacji celowej z bud¿etu Powiatu Poznañskiego w roku 2011 w kwocie 23.230 z³ na dofinansowanie
kosztów po³¹czenia autobusowego z Dopiewa do
Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach w wymiarze 2 kursów dziennie.
Rada Powiatu upowa¿nia jednoczeœnie Zarz¹d
Powiatu do zawarcia stosownej umowy z Gmin¹
Dopiewo, okreœlaj¹cej zasady przekazania i rozliczenia niniejszych œrodków.
W zwi¹zku z powy¿szym przyjêcie przedmiotowej
uchwa³y jest uzasadnione.

Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz.
984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr
223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; nr
157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142; nr
40, poz. 230; nr 48, poz. 146; nr 106, poz. 675) oraz
art. 19, ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 19,
poz. 115 ze zm.: Dz.U. z 2007 r. nr 23, poz. 136; nr
192, poz. 1381; Dz.U. z 2008 r. nr 54, poz. 326; nr
218, poz. 1391; nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r.
nr 19, poz. 100 i 101; nr 86, poz. 702; nr 168, poz.
1323; Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz. 675; nr 152, poz.
1018; nr 225, poz. 1466) Rada Powiatu uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie Tarnowo Podgórne zadania
zarz¹dzania drogami powiatowymi w zakresie
dotycz¹cym budowy ci¹gów pieszo-rowerowych
oraz chodników przy nastêpuj¹cych drogach powiatowych:
1) 2418P relacji Batorowo – Wysogotowo,
2) 2404P relacji Tarnowo Podgórne – Napachanie,
3) 2392P relacji Tarnowo Podgórne – granica
gminy,
bêd¹ce zadaniami powiatu.
2. Powierzenie zadañ, o których mowa w ust. 1, nastêpuje na okres do 31 grudnia 2011 r.

Uchwa³a nr IV/26/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2011 r.

§ 2.
1. Powierzenie zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi, w zakresie przedstawionym
w § 1, nast¹pi na mocy porozumienia zawartego
pomiêdzy Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne
a Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu, które okreœli
tak¿e sposób finansowania zadañ.
2. Zadania, o których mowa w § 1, ust. 1, wykonane zostan¹ ze œrodków w³asnych Gminy Tarnowo Podgórne, a zrealizowane obiekty, o których
mowa w § 1, ust. 1, Gmina Tarnowo Podgórne
przeka¿e Powiatowi Poznañskiemu jako pomoc
rzeczow¹.

w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi
drogami powiatowymi.

§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
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§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W dniu 7 stycznia 2011 r. wp³ynê³o do Starostwa
pismo Wójta Gminy Tarnowo Podgórne nr WG
0717/4/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r. wraz z uchwa³¹
nr IV/46/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przejêcia od Powiatu Poznañskiego zadania zarz¹dzania publicznego drogami powiatowymi. Gmina przejmie zadania
zarz¹dzania drogami powiatowymi w zakresie budowy ci¹gów pieszo-rowerowych oraz chodników przy
nastêpuj¹cych drogach powiatowych:
1) 2418P relacji Batorowo – Wysogotowo,
2) 2404P relacji Tarnowo Podgórne – Napachanie,
3) 2392P relacji Tarnowo Podgórne – granica gminy,
bêd¹ce zadaniami powiatu.
Powierzenie zadañ nastêpuje na okres do 31 grudnia
2011 r. Zadania sfinansowane zostan¹ ze œrodków
w³asnych Gminy i po ich wykonaniu przekazane
zostan¹ Powiatowi Poznañskiemu jako pomoc rzeczowa.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.

Uchwa³a nr IV/27/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznañskiego na lata 2011-2014.
Na podstawie: art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr
142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz.
220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz.
1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U.
z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102,
poz. 1055; nr 153, poz. 1271; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.
nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.
nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146;
nr 106, poz. 675), art. 226, 227, 228, 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.: Dz.U. z 2010 r.
nr 28, poz. 146; nr 96, poz. 620; nr 123, poz. 835; nr
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

152, poz. 1020; nr 238, poz. 1578; nr 257, poz.
1726), w zwi¹zku z art. 121, ust. 8 oraz art. 122, ust.
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz.U. nr
157, poz. 1241 ze zm.: Dz.U. nr 219 poz. 1706;
Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 620; nr 108, poz. 685;
nr 152, poz. 1020; nr 161, poz. 1078), Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zmienia siê Wieloletni¹ Prognozê Finansow¹ Powiatu Poznañskiego, która obejmuje:
1) dochody i wydatki bud¿etu, w tym dochody i wydatki bie¿¹ce, dochody i wydatki maj¹tkowe,
wynik bud¿etu, przeznaczenie nadwy¿ki lub
sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody bud¿etu, kwotê d³ugu oraz sposób sfinansowania sp³aty d³ugu (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1, tabel¹ nr 1 i tabel¹ nr 2),
2) objaœnienia przyjêtych wartoœci (zgodnie z za³¹cznikiem nr 3).
§ 2.
Zmienia siê wieloletnie przedsiêwziêcia finansowe
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2).
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Za³¹czniki do uchwa³y oraz tabele znajduj¹ siê na
stronie internetowej bip.powiat.poznan.pl w zak³adce
Rada Powiatu.

Uchwa³a nr IV/28/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie: zmiany bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2011.
Na podstawie: art. 12, pkt 5 i pkt 8, lit. d, pkt 9 oraz
art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592
ze zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz.
558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271, nr 200, poz.
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1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162,
poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; nr 153,
poz. 1271; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr
223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753;
Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 106, poz.
675), art. 211, 212, 214, ust. 1, 215, 222, 235-237
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.: Dz.U.
z 2010 r. nr 28, poz. 146; nr 96, poz. 620; nr 123,
poz. 835; nr 152, poz. 1020; nr 238, poz. 1578; nr
257, poz. 1726) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2010 r. nr III/17/IV/2010 w sprawie uchwalenia
bud¿etu Powiatu na rok 2011, zmienionej uchwa³¹
Zarz¹du z dnia 20 stycznia 2011 r. nr 101/2011, zmienionej uchwa³¹ Zarz¹du z dnia 28 stycznia 2011 r. nr
114/2011, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§ 1.
W paragrafie 1:
1. Zwiêksza siê o kwotê 793.154 z³ dochody bud¿etu, które po zmianach wynosz¹ 202.269.027 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1), w tym:
1) zwiêksza siê dochody bie¿¹ce o kwotê 810.154
z³, które po zmianach wynosz¹ 179.936.939 z³,
2) zmniejsza siê o kwotê 17.000 z³ dochody
maj¹tkowe, które po zmianach wynosz¹
22.332.088 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1B),
3) zwiêksza siê o kwotê 10.000 z³ dotacje i œrodki
zewnêtrzne na finansowanie wydatków i realizacjê zadañ finansowanych z udzia³em œrodków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych, które po
zmianach wynosz¹ 14.453.396 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1D).
2.
1) dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zleconych jednostce
samorz¹du terytorialnego odrêbnymi ustawami oraz zadañ wykonywanych na mocy porozumieñ wynosz¹ 11.982.890 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1).
§ 2.
W paragrafie 2:
1. Zwiêksza siê o kwotê 14.947.182 z³ wydatki bud¿etu Powiatu Poznañskiego, które po zmianach
wynosz¹ 218.302.829 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2), w tym:
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1) zwiêksza siê o kwotê 6.150.593 z³ wydatki bie¿¹ce, które po zmianach wynosz¹ 168.602.345
z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2A),
2) zwiêksza siê wydatki maj¹tkowe o kwotê
8.796.589 z³, które po zmianach wynosz¹
49.700.484 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem 2B).
2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1, pkt 1,
dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1) wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zleconych jednostce
samorz¹du terytorialnego innymi ustawami
oraz zadañ wykonywanych na mocy porozumieñ wynosz¹ 11.982.890 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2),
2) zwiêksza siê o kwotê 2.107.388 z³ wydatki na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ,
które po zmianach wynosz¹ 88.705.952 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 3),
3) zwiêksza siê o kwotê 62.000 z³ œwiadczenia
na rzecz osób fizycznych, które po zmianach
wynosz¹ 5.239.060 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 4),
4) zwiêksza siê o kwotê 530.000 z³ wydatki na
realizacjê zadañ realizowanych w drodze
umów i porozumieñ miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego, które po zmianach
wynosz¹ 1.843.399 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 5),
5) zwiêksza siê o kwotê 87.876 z³ wydatki na dotacje udzielane z bud¿etu, które po zmianach
wynosz¹ 3.769.550 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6), w tym:
a) zmniejsza siê o kwotê 22.124 z³ dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych, które po zmianie
wynosz¹ 216.230 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6A),
b) zwiêksza siê o kwotê 110.000 z³ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych, które po zmianach wynosz¹
1.673.320 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6B),
8) zmienia siê wydatki na programy finansowane
z udzia³em œrodków, o których mowa w art. 5,
ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
które po zmianach wynosz¹ 22.234.071 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 7).
§ 3.
W paragrafie 3:
Deficyt bud¿etu w kwocie 16.033.802 z³ postanawia
siê sfinansowaæ przychodami z kredytu i po¿yczki

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

oraz wolnymi œrodkami pozosta³ymi po zamkniêciu
roku 2010 (zgodnie z za³¹cznikiem nr 8).
§ 4.
W paragrafie 4:
1. Okreœla siê ³¹czn¹ kwotê planowanych:
1) przychodów bud¿etu w wysokoœci 25.097.558 z³,
2) rozchodów bud¿etu w kwocie 9.063.756 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 8).
§ 5.
W paragrafie 5:
Zwiêksza siê o 10.000.000 z³ limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po¿yczek, który po
zmianach wynosi 16.650.000 z³, w tym:
1) na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu do wysokoœci 5.000.000 z³,
2) na pokrycie zobowi¹zañ, o których mowa w art.
89, ust. 1, pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, do wysokoœci 11.650.000 z³.
§ 6.
W paragrafie 6:
1. W bud¿ecie tworzy siê rezerwê na:
3) finansowanie zadañ z zakresu oœwiaty w kwocie 69.250 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2).
§ 7.
W paragrafie 7:
Upowa¿nia siê Zarz¹d do:
1. zaci¹gania po¿yczek i kredytów, w tym:
2) o których mowa w art. 89, ust. 1, pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, do wysokoœci
11.650.000 z³.
§ 8.
W paragrafie 9:
Zwiêksza siê o kwotê 500.000 z³ dochody i o kwotê
550.000 z³ wydatki zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska,
w zakresie okreœlonym ustaw¹ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 9).
§ 9.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 10.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2011 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Uzasadnienie:
DOCHODY
Dochody w³asne bud¿etu Powiatu Poznañskiego
zwiêksza siê o kwotê 793.154 z³, z tego:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomoœciami, zwiêksza siê wysokoœæ planowanych dochodów w § 0970 – Wp³ywy z ró¿nych dochodów – o kwotê 2.284 z³ w zwi¹zku
z otrzymanym odszkodowaniem z tytu³u zalania
œcian budynku w SOSW w Mosinie.
2. W dz. 710, rozdz. 71012 – Oœrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiêksza siê
wysokoœæ planowanych dochodów w § 2710
– Dotacja celowa na pomoc finansow¹ udzielan¹
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
– o kwotê 150.000 z³ w zwi¹zku z zaplanowan¹
przez Gminê Mosina pomoc¹ finansow¹ dla
powiatu na dofinansowanie wykonania prac geodezyjno-kartograficznych, zwi¹zanych z za³o¿eniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem ewidencyjnej mapy
numerycznej i nak³adki uzbrojenia terenu w systemie teleinformatycznym dla terenu gminy
Mosina.
3. Na podstawie uchwa³y Rady Gminy Suchy Las
nr LIV/519/10 z dnia 28 paŸdziernika 2010 r.
zwiêksza siê wysokoœæ planowanych dochodów
w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe,
w § 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansow¹
udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych – o kwotê 130.000 z³ na dofinansowanie
dwóch etatów pracowników Wydzia³u Komunikacji i Transportu.
4. W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
wprowadzono zmiany:
a) zwiêksza siê wysokoœæ planowanych dochodów
w § 0970 – Wp³ywy z ró¿nych dochodów – o kwotê 870 z³ w zwi¹zku z otrzymanym odszkodowaniem z tytu³u szkody dotycz¹cej samochodu
s³u¿bowego w SOSW w Mosinie,
b) przenosi siê œrodki finansowe w kwocie 17.000
z³ pomiêdzy paragrafami dochodów w zwi¹zku ze zmian¹ klasyfikacji czêœci wydatków
w ramach realizacji projektu pn. „Promocja
zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim” ze œrodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (NMF EOG), tj.
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– w § 2005 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia³em œrodków
europejskich oraz œrodków, o których mowa
w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub p³atnoœci w ramach bud¿etu œrodków
europejskich – zwiêkszenie o kwotê 17.000 z³,
która dotyczy planowanych wp³ywów z tytu³u poniesionych wydatków bie¿¹cych,
– w § 6205 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia³em œrodków
europejskich oraz œrodków, o których mowa
w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub p³atnoœci w ramach œrodków europejskich – zmniejszenie o kwotê 17.000 z³, która
dotyczy planowanych wp³ywów z tytu³u poniesionych wydatków maj¹tkowych.
5. W dz. 854, rozdz. 85495 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
zwiêksza siê wysokoœæ planowanych dochodów
o kwotê ogó³em 10.000 z³ z tytu³u realizacji projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie – projekt
Powiatu Poznañskiego w zakresie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób niepe³nosprawnych” w zwi¹zku z niewykonaniem
czêœci planowanych na 2010 rok wydatków bie¿¹cych, z tego:
a) w § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia³em œrodków
europejskich oraz œrodków, o których mowa
w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub p³atnoœci w ramach bud¿etu œrodków
europejskich – zwiêkszenie o kwotê 8.500 z³,
b) w § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia³em œrodków
europejskich oraz œrodków, o których mowa
w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub p³atnoœci w ramach bud¿etu œrodków
europejskich – zwiêkszenie o kwotê 1.500 z³.
6. W dz. 900, rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, zwiêksza siê
wysokoœæ planowanych dochodów w § 2460 –
Œrodki otrzymane od pozosta³ych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora
finansów publicznych – o kwotê 500.000 z³
w zwi¹zku z planowanym przyznaniem dotacji
celowej ze œrodków WFOŒiGW na wsparcie realizacji przedsiêwziêcia pn. „Realizacja programu likwidacji wyrobów zawieraj¹cych azbest na
terenie powiatu poznañskiego”. Odpowiednie
zmiany wprowadzono równie¿ do za³¹cznika nr
9 pn. „Dochody i wydatki zwi¹zane z ochron¹
œrodowiska”.
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WYDATKI
Wydatki na zadania w³asne bud¿etu Powiatu
Poznañskiego zwiêksza siê o kwotê 14.947.182 z³,
z tego:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiêksza siê o kwotê 6.405.552 z³, z tego:
a) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków na dotacje
dla jst (§ 2310) o kwotê 500.000 z³ na dofinansowanie remontów dróg powiatowych
w granicach administracyjnych miast, z przeznaczeniem dla Gminy Puszczykowo,
b) zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 2.925.552 z³, z tego:
– kwota 1.200.000 z³ – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadañ przez Zarz¹d
Dróg Powiatowych, w tym zimowego utrzymania dróg powiatowych,
– kwota 1.444.552 z³ – z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów dróg powiatowych,
– kwota 281.000 z³ – z przeznaczeniem na zabezpieczenie œrodków na wyp³atê odszkodowañ za utratê prawa w³asnoœci nieruchomoœci
gruntowych przejêtych na rzecz powiatu pod
realizowan¹ w 2010 roku w ramach NPPDL
inwestycjê drogow¹ w ci¹gu drogi 2407P
Kozieg³owy – Swarzêdz,
c) przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
1.501.000 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych na wydatki maj¹tkowe (§ 6050) na
dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej 2410P Swarzêdz – Œroda w m. Kleszczewo”, prowadzonego w ramach NPPDL
2008-2011, w zwi¹zku z zakwalifikowaniem
czêœci zadania, polegaj¹cego na przebudowie
kanalizacji deszczowej i nadzoru nad ni¹, jako
inwestycji,
d) w ramach wydatków maj¹tkowych (§ 6050)
realizowanych przez Zarz¹d Dróg Powiatowych przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
505.000 z³ z zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej 2406P Poznañ – Bolechowo
m. Biedrusko do mostu nad rz. Wart¹” na dofinansowanie zadañ:
– kwota 20.000 z³ – na dokoñczenie budowy zatoki autobusowej na drodze powiatowej
2407P Kozieg³owy – Swarzêdz w m. Kliny,
– kwota 485.000 z³ – na dofinansowanie budowy przepustu na rzece G³uszyna, ul. Poznañska w Borówcu, gm. Kórnik,
e) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych (§ 6610) o kwotê ogó³em 2.320.000 z³
na dotacje celowe przekazane gminie na inweBiuletyn Powiatu Poznañskiego

stycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na
podstawie porozumieñ miêdzy jst, w tym:
– kwota 1.100.000 z³ – na dofinansowanie przebudowy ul. Z³otnickiej w Z³otnikach, gm.
Suchy Las,
– kwota 1.220.000 z³ – na dofinansowanie przebudowy ul. Poznañskiej w Borówcu, gm.
Kórnik,
f) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych (§ 6620 ) o kwotê 160.000 z³ na dofinansowanie budowy ronda na skrzy¿owaniu
ulic Z³otowskiej, Malwowej i Skórzewskiej
– zadania realizowanego przez Miasto Poznañ,
g) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych (§ 6050) o kwotê 500.000 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji na
drogach powiatowych.
2. W dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomoœciami, zwiêksza siê wysokoœæ wydatków o kwotê 1.384.614 z³, z tego:
a) zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 2.284 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów malowania
zalanych pomieszczeñ w budynku w SOSW
w Mosinie,
b) zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych o kwotê 32.330 z³ z przeznaczeniem
na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w II
etapie konkursu „Modernizacja Roku 2010”,
c) zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 250.000 z³ na dofinansowanie remontu budynków mieszkalnych
nr 7 i 11 przy OSW w Owiñskach,
d) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych
(§ 6050) o kwotê 1.100.000 z³ na dofinansowanie adaptacji pomieszczeñ oraz modernizacji
ci¹gów komunikacyjnych w budynku przy
ul. S³owackiego.
3. W dz. 710, rozdz. 71012 – Oœrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zwiêksza siê
wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
o kwotê 150.000 z³ z przeznaczeniem na
dofinansowanie wykonania prac geodezyjno-kartograficznych, zwi¹zanych z za³o¿eniem
komputerowych zbiorów danych archiwalnych
oraz opracowaniem ewidencyjnej mapy numerycznej i nak³adki uzbrojenia terenu w systemie
teleinformatycznym dla terenu gminy Mosina
przez Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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4. W dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe,
zwiêksza siê wysokoœæ wydatków o kwotê ogó³em 1.300.000 z³, z tego:
a) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa
o kwotê ogó³em 500.000 z³,
b) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych o kwotê 405.000 z³, w tym:
– (§ 6050) kwota 80.000 z³ na dofinansowanie modernizacji sali sesyjnej wraz z korytarzami na I i III p. budynku przy ul.
Jackowskiego,
– (§ 6060) kwota 175.000 z³ na zakup samochodów s³u¿bowych,
– (§ 6060) kwota 150.000 z³ na zakup sprzêtu
komputerowego (o wartoœci powy¿ej 3.500 z³),
c) zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 395.000 z³ na wydatki
bie¿¹ce zwi¹zane z funkcjonowaniem Starostwa.
5. W dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek
samorz¹du terytorialnego, zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê
430.000 z³ z przeznaczeniem na wydatki zwi¹zane z promowaniem powiatu, w tym:
– wydatki na œwiadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000 z³,
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – 418.000 z³.
6. W dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, zwiêksza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych (§ 6620) o kwotê
200.000 z³ z przeznaczeniem na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na dofinansowanie zakupu samochodu gaœniczego do JRG
w Mosinie oraz prac remontowych.
7. W dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze stra¿e
po¿arne, zwiêksza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych (§ 6060) o kwotê 100.000 z³ z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, w tym pomp dla
ochotniczych jednostek stra¿y po¿arnej.
8. W dz. 758, rozdz. 75801 zwiêksza siê wysokoœæ
wydatków z tytu³u zwrotu subwencji oœwiatowej
za 2010 rok w kwocie 179.975 z³ w wyniku b³êdów pope³nionych przy wype³nianiu danych systemu informacji oœwiatowej, dotycz¹cej liczby
uczniów objêtych wczesnym wspomaganiem
rozwoju dziecka.
9.W zwi¹zku z niedoborem œrodków na realizacjê
zadañ przez jednostki oœwiatowe powiatu zwiêksza siê wydatki na wynagrodzenia i pochodne
o kwotê ogó³em 1.593.000 z³ oraz pozosta³e wydatki bie¿¹ce o kwotê 169.500 z³, w tym:
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Wydatki na
Pozosta³e
wynagrodzenia wydatki
i pochodne
bie¿¹ce

Nazwa
jednostki
ZS w Bolechowie
LO Kórnik
LO Puszczykowo
ZS nr 2 w Swarzêdzu
ZS nr 1 w Swarzêdzu
ZS Rokietnica
ZS Mosina
SOSW Mosina
OSW Owiñska
PPP Mosina
PPP Luboñ
PPP Swarzêdz
razem

71.000
49.000
106.000
90.000
265.000
178.000
154.000
176.000
364.000
30.000
48.000
62.000

19.500
150.000

1.593.000

169.500

10.W dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokszta³c¹ce, zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 8.270 z³, z tytu³u
dochodów zrealizowanych przez ZS w Bolechowie w 2010 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie polsko-niemieckiej wymiany m³odzie¿y.
11.W dz. 801, rozdz. 80130 – Szko³y zawodowe,
zwiêksza siê wysokoœæ wydatków o kwotê
66.685 z³, w tym:
a) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków z tytu³u
zwrotu dotacji o kwotê 685 z³ w zwi¹zku z rozliczeniem programu Leonardo da Vinci, realizowanego w 2008 r. przez ZS w Rokietnicy,
b) zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 66.000 z³ na dofinansowanie remontu dachu na prawym i lewym
skrzydle budynku ZS nr 1 w Swarzêdzu.
12.W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
wprowadza siê zmiany:
a) zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 870 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów usuniêcia
szkody dotycz¹cej samochodu s³u¿bowego
w SOSW w Mosinie,
b) zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 185.000 z³ na dofinansowanie remontu ZS w Bolechowie, w tym
roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na
parterze i I p. w budynku g³ównym oraz drena¿ opaskowy wokó³ budynku,
c) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków o kwotê
16.128 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach POKL pn. „Uczeñ ZS
w Rokietnicy”. Projekt jest w ca³oœci finansowany, a zgodnie z umow¹ zawart¹ z instytucj¹
poœrednicz¹c¹, niewydatkowana kwota z roku
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poprzedniego pozostaje do dyspozycji beneficjenta na kontynuacjê projektu w roku bie¿¹cym, w zwi¹zku z tym zwiêksza siê:
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotê 3.468 z³,
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce o kwotê 12.660 z³.
Odpowiednie zmiany wprowadzono równie¿ do
za³¹cznika nr 7 pn. „Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których
mowa w art. 5, ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”,
d) w ramach wydatków dotycz¹cych realizacji
projektu POKL pn. „Uczeñ ZS w Rokietnicy”
przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
10.920 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
na wydatki na wynagrodzenia i pochodne
z przeznaczeniem na sfinansowanie zajêæ
z efektywnego doradztwa edukacyjno-zawodowego, technologii ICT (6.420 z³) oraz
opracowania raportu wspó³pracy z przedsiêbiorstwami (4.500 z³) przez nauczycieli ZS
w Rokietnicy,
e) wysokoœæ rezerwy na zadania z zakresu
oœwiaty ustala siê w kwocie 69.250 z³,
f) w zwi¹zku z oszczêdnoœciami oraz za zgod¹
Biura Programów Zagranicznych przy Ministerstwie Zdrowia przenosi siê œrodki finansowe w kwocie 20.000 z³ pomiêdzy grupami
wydatków w ramach realizacji projektu pn.
„Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim” ze œrodków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (NMF
EOG), w tym:
– wydatki maj¹tkowe – zmniejszenie wydatków
o kwotê 20.000 z³ (w tym: § 6055 – zmniejszenie o kwotê 17.000 z³; § 6056 – zmniejszenie o kwotê 3.000 z³),
– pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zwiêkszenie wydatków o kwotê 20.000 z³ na sfinansowanie
zakupu urz¹dzeñ do konserwacji boisk o nawierzchni poliuretanowej.
Odpowiednie zmiany wprowadzono do za³¹cznika
nr 7 pn. „Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych”.
13.W dz. 851, rozdz. 85195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
zwiêksza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych
o kwotê ogó³em 2.000.000 z³, z tego (§ 6060)
kwota 200.000 z³ z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne oraz (§ 6010) kwota 1.800.000 z³ na
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

dofinansowanie podniesienia kapita³u zak³adowego NZOZ Szpital w Puszczykowie.
14.W dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuñczo-wychowawcze, zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 13.999 z³
z tytu³u dochodów zrealizowanych przez OWR
w Kobylnicy w 2010 roku, z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypoczynku zimowego dla dzieci
oraz zakup przenoœnego sprzêtu nag³aœniaj¹cego.
15.W dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastêpcze,
zwiêksza siê wysokoœæ wydatków na œwiadczenia dla osób fizycznych o kwotê 50.000 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie œwiadczeñ dla
rodzin zastêpczych z terenu powiatu.
16.W dz. 852, rozdz. 85295 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
zwiêksza siê wysokoœæ wydatków na dotacje
udzielane z bud¿etu (§ 2360) o kwotê 100.000 z³
na dofinansowanie zadañ realizowanych przez
inne jednostki w zakresie pomocy spo³ecznej,
przyznawane w drodze konkursu, w trybie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
17.W dz. 853, rozdz. 85321 – Zespo³y ds. orzekania
o niepe³nosprawnoœci, zwiêksza siê wysokoœæ
pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 3.000
z³ na dofinansowanie odpisu na ZFŒS pracowników Powiatowego Zespo³u ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci.
18.W dz. 854, rozdz. 85403 – Oœrodki szkolno-wychowawcze, zwiêksza siê wysokoœæ wydatków
maj¹tkowych zwi¹zanych z realizacj¹ zadania pn.
„Rewaloryzacja parku w celu stworzenia otwartej
strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów
OSW w Owiñskach oraz mieszkañców powiatu
poznañskiego wraz z pracami towarzysz¹cymi”
o kwotê ogó³em 530.589 z³ w zwi¹zku z niewykonaniem czêœci zaplanowanych wydatków
w 2010 roku, z tego:
– § 6580 – zwiêkszenie o kwotê 106.000 z³,
– § 6587 – zwiêkszenie o kwotê 322.500 z³,
– § 6589 – zwiêkszenie o kwotê 102.089 z³.
Odpowiednie zmiany wprowadzono równie¿ do za³¹cznika nr 7 pn. „Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których mowa w art. 5, ust.
1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.
19.W dz. 854, rozdz. 85495 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych o kwotê ogó³em 10.000 z³ na realizacjê projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie –
projekt Powiatu Poznañskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych
osób niepe³nosprawnych”, na zakup materia³ów
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

dydaktycznych do nauki jêzyka angielskiego oraz
materia³ów do Treningu Umiejêtnoœci i Kompetencji Spo³ecznych. Odpowiednie zmiany wprowadzono do za³¹cznika nr 7 pn. „Wydatki na
programy finansowane z udzia³em œrodków,
o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych”.
20.W dz. 900, w rozdz. 90001 – Gospodarka œciekowa i ochrona wód, przenosi siê œrodki finansowe
w kwocie 200.000 z³ pomiêdzy paragrafami wydatków na dotacje udzielane z bud¿etu Powiatu,
tj. z § 2360 na § 2830 – Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie zadañ
zleconych do realizacji pozosta³ym jednostkom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
– z przeznaczeniem na dotacje dla spó³ek wodnych, przyznawane w celu wykonania prac zwi¹zanych z remontem i konserwacj¹ urz¹dzeñ
melioracji wodnej.
21.W dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 500.000 z³ na wsparcie
realizacji przedsiêwziêcia pn. „Realizacja programu likwidacji wyrobów zawieraj¹cych azbest na
terenie powiatu poznañskiego”. Odpowiednie
zmiany wprowadzono równie¿ do za³¹cznika nr 9
pn. „Dochody i wydatki zwi¹zane z ochron¹
œrodowiska”.
22.W dz. 900, rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód
podziemnych, zwiêksza siê wysokoœæ wydatków
na dotacje dla jst (§ 2330) o kwotê 30.000 z³ na
dofinansowanie opracowania pt. „Bilans wód
podziemnych w obrêbie struktur wodonoœnych
wraz z ocen¹ ich udokumentowania, wykorzystania oraz okreœlenia rezerw zasobowych”, realizowanego przez Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Wielkopolskiego. Odpowiednie
zmiany wprowadzono równie¿ do za³¹cznika nr 9
pn. „Dochody i wydatki zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska”.
23.W dz. 900, rozdz. 90095 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
zwiêksza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych o kwotê 20.000 z³ na wydatki zwi¹zane
z edukacj¹ ekologiczn¹ w ramach programu
PEPE. Odpowiednie zmiany wprowadzono równie¿ do za³¹cznika nr 9 pn. „Dochody i wydatki
zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska”.
24.Na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Finansów
z dnia 1 grudnia 2010 r., zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagranicznych,
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wprowadza siê zmiany w zakresie klasyfikacji
wydatków na dotacje udzielane z bud¿etu powiatu, tj. dotacje planowane w § 2800, § 2810, § 2820,
§ 2830 – udzielane organizacjom po¿ytku publicznego – przenosi siê na § 2360 – Dotacje celowe
z bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego – na
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji organizacjom prowadz¹cym dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego. Zmiany obejmuj¹ dotacje
udzielane w ramach rozdzia³ów:
– rozdz. 63003 – Turystyka,
– rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
– rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej,
– rozdz. 85203 – Oœrodki wsparcia,
– rozdz. 85295 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
– rozdz. 92195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
– rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury
fizycznej.
25.Wprowadzono zmiany w za³¹czniku nr 6 „Wydatki na dotacje udzielane z bud¿etu” oraz w za³¹czniku nr 6A „Dotacje celowe dla jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych”,
umniejszaj¹c o kwotê ogó³em 12.124 z³, przeznaczon¹ na wydatki w dz. 710, rozdz. 71012 –
Oœrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, w § 2960 – Przelewy redystrybucyjne. Wydatki planowane w tym paragrafie nie maj¹
charakteru dotacji.
PRZYCHODY/ROZCHODY
Zwiêksza siê wysokoœæ planowanych przychodów
powiatu na 2011 rok o kwotê ogó³em 14.154.028 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8, z tego:
a) w § 952 zwiêkszenie o kwotê 10.000.000 z³,
z tytu³u planowanego zaci¹gniêcia kredytu
bankowego na pokrycie deficytu bud¿etowego w 2011 roku,
b) w § 950 zwiêkszenie o kwotê 13.447.558 z³
z tytu³u wolnych œrodków, stanowi¹cych nadwy¿kê wykonania dochodów i przychodów do realizacji wydatków i rozchodów w 2010 roku, tj.
Wykonanie
za 2010 r.

Wykonanie
za 2010 r.

Dochody 181.030.491
Przychody 33.790.328

Wydatki
193.905.766
Rozchody
7.467.495

214.820.819

201.373.261

c) w § 955 zmniejszenie przychodów o kwotê
9.293.530 z³, pocz¹tkowo planowan¹ jako
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wolne œrodki za 2010 rok, a przeniesione do
§ 950, zgodne ze zmian¹ Rozporz¹dzenia
o klasyfikacji bud¿etowej.
Za³¹czniki do uchwa³y znajduj¹ siê na stronie internetowej bip.powiat.poznan.pl w zak³adce Rada Powiatu.
Uchwa³a nr IV/29/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie: powierzenia Miastu Poznañ zadania
zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr 2401P.
Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz.
984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214,
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; nr 157, poz.
1241; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142; nr 40, poz. 230;
nr 48, poz. 146; nr 106, poz. 675) oraz art. 19, ust. 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.:
Dz.U. z 2007 r. nr 23, poz. 136; nr 192, poz. 1381;
Dz.U. z 2008 r. nr 54, poz. 326; nr 218, poz. 1391; nr
227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 i 101;
nr 86, poz. 702; nr 168, poz. 1323; Dz.U. z 2010 r. nr
106, poz. 675; nr 152, poz. 1018; nr 225, poz. 1466)
Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Miastu Poznañ zadanie publicznego
zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr 2401P w zakresie budowy uk³adu drogowego ronda ul. Malwowa – Skórzewska – Z³otowska – Poznañska na
terenie Miasta Poznania i Powiatu Poznañskiego.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1,
nastêpuje na okres do 30 czerwca 2011 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadania publicznego zarz¹dzania
drog¹ powiatow¹ w zakresie przedstawionym
w § 1 nast¹pi na mocy porozumienia zawartego
pomiêdzy Prezydentem Miasta Poznania a Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu, które okreœli tak¿e
sposób finansowania zadania.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

2. Wysokoœæ udzia³u Powiatu Poznañskiego w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1,
ust. 1, stanowi 1/6 ca³kowitych kosztów robót budowlanych przewidzianych do realizacji w roku
2011, lecz nie wiêcej ni¿ 160.000,00 z³. W pozosta³ym zakresie zadanie sfinansuje Miasto Poznañ
oraz Gmina Dopiewo, która przeka¿e dla Miasta
Poznania pomoc finansow¹ jako dotacjê celow¹.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W roku 2010 powierzone zosta³o Miastu Poznañ zadanie publicznego zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr
2401P w zakresie budowy uk³adu drogowego ronda
ul. Malwowa – Skórzewska – Z³otowska – Poznañska, które finansowane by³o przez Powiat Poznañski
w kwocie 955.000,00 z³, Miasto Poznañ i Gminê
Dopiewo w ³¹cznej kwocie 4.755.000,00 z³.
Poniewa¿ prace budowlane nie zosta³y zakoñczone,
niezbêdne jest przekazanie Miastu Poznañ ww. zarz¹dzania do dnia 30 czerwca 2011 r. Ponadto Powiat Poznañski bêdzie partycypowa³ w realizacji inwestycji
w roku bie¿¹cym w kwocie stanowi¹cej 1/6 ca³kowitych kosztów robót budowlanych przewidzianych do realizacji w roku 2011, lecz nie wiêkszej
ni¿ 160.000,00 z³. Pozosta³e koszty realizacji, ok.
730.000,00 z³, poniesione zostan¹ przez Miasto Poznañ
– 1/2 kosztów oraz Gminê Dopiewo – 1/3 kosztów.
W celu przejêcia przez Miasto Poznañ zarz¹dzania
ww. drog¹ Rada Miasta Poznania podejmie stosown¹
uchwa³ê.
Poniewa¿ przejêcie powy¿szego zadania inwestycyjnego mo¿e nast¹piæ w wyniku podpisania porozumienia miêdzy Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu
a Prezydentem Miasta Poznania, podjêcie uchwa³y
Rady Powiatu w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr IV/30/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadañ zarz¹dzania publiczn¹ drog¹ powiatow¹ nr 2461P Czapury – G¹dki.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr
153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.
nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458;
Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; nr 157, poz. 124;
Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 40, poz. 230;
nr 106, poz. 675) oraz art. 19, ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.: Dz.U. z 2007 r. nr
23, poz. 136; nr 192, poz. 1381; Dz.U. z 2008 r. nr
54, poz. 326; nr 218, poz. 1391; nr 227, poz. 1505;
Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 i 101; nr 86, poz. 702;
nr 168, poz. 1323; Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz. 675;
nr 152, poz. 1018; nr 225, poz. 1466) Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie Kórnik zadanie zarz¹dzania
publiczn¹ drog¹ powiatow¹ nr 2461P Czapury –
G¹dki w zakresie budowy nawierzchni z krawê¿nikami w ul. Poznañskiej w Borówcu, bêd¹ce zadaniem powiatu.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1,
nastêpuje na okres do 31 grudnia 2011 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadania publicznego zarz¹dzania
drog¹ powiatow¹ w zakresie przedstawionym
w § 1, nast¹pi na mocy porozumienia zawartego
pomiêdzy Burmistrzem Gminy Kórnik a Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu, które okreœli tak¿e
sposób finansowania zadania.
2. Zadanie, o którym mowa w § 1, ust. 1, wspó³finansowane bêdzie w roku 2011 ze œrodków
Powiatu w kwocie 1.220.000,00 z³ (s³ownie:
milion dwieœcie dwadzieœcia tysiêcy z³otych),
a w pozosta³ym zakresie finansowane bêdzie ze
œrodków Gminy Kórnik.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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Uzasadnienie:
W dniu 26 lutego 2010 r. podpisane zosta³o
porozumienie pomiêdzy Powiatem Poznañskim
a Gmin¹ Kórnik w sprawie powierzenia gminie na
rok 2010 zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr 2461P
Czapury – G¹dki na odcinku ul. Poznañskiej w m.
Borówiec w zakresie budowy nawierzchni z krawê¿nikami. Jednak¿e w zwi¹zku z przed³u¿aj¹cymi siê pracami zwi¹zanymi z budow¹ kanalizacji
sanitarnej wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ nie
by³o mo¿liwe wykonanie nawierzchni w wyznaczonym terminie.
W zwi¹zku z powy¿szym zadanie zostanie zrealizowane w roku 2011, a koszty poniesione zostan¹
ze œrodków w³asnych Gminy Kórnik oraz Powiatu
Poznañskiego, który przeznaczy na ten cel kwotê
1.220.000,00 z³.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.

Uchwa³a nr IV/31/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Suchy Las niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami
powiatowymi.
Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984;
nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz.
1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr
223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753;
nr 157, poz. 124; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142
i 146; nr 40, poz. 230; nr 106, poz. 675) oraz art.
19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115
ze zm.: Dz.U. z 2007 r. nr 23, poz. 136; nr 192,
poz. 1381; Dz.U. z 2008 r. nr 54, poz. 326; nr 218,
poz. 1391; nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr
19, poz. 100 i 101; nr 86, poz. 702; nr 168, poz.
1323; Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz. 675; nr 152,
poz. 1018; nr 225, poz. 1466) Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:
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§ 1.
1. Powierza siê Gminie Suchy Las zadanie zarz¹dzania publiczn¹ drog¹ powiatow¹ nr 2430P
Psarskie – Z³otniki na odcinku ul. Z³otnickiej
w Z³otnikach w zakresie jej przebudowy, bêd¹ce
zadaniem powiatu.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1,
nastêpuje na okres do 31 grudnia 2011 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadania zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ w zakresie przedstawionym w § 1 nast¹pi
na mocy porozumienia zawartego pomiêdzy
Wójtem Gminy Suchy Las a Zarz¹dem Powiatu
w Poznaniu, które okreœli tak¿e sposób finansowania zadania.
2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1, ust. 1,
wykonana zostanie ze œrodków w³asnych Powiatu Poznañskiego w wysokoœci 1.100.000,00 z³
(s³ownie: milion sto tysiêcy z³otych), a w pozosta³ej wysokoœci ze œrodków Gminy Suchy Las.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W dniu 26 lutego 2010 r. podpisane zosta³o porozumienie pomiêdzy Powiatem Poznañskim a Gmin¹
Suchy Las w sprawie powierzenia gminie na rok
2010 zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr 2430P Psarskie
– Z³otniki na odcinku ul. Z³otnickiej w m. Z³otniki
w zakresie jej przebudowy, do którego w dniu 7 lipca 2010 r. zawarto aneks uwzglêdniaj¹cy zwiêkszenie kosztów realizacji zadania. Jednak¿e w zwi¹zku
z odwo³aniem jednej ze stron od decyzji pozwolenia
na budowê zrealizowanie inwestycji w wyznaczonym terminie nie by³o mo¿liwe.
W zwi¹zku z powy¿szym zadanie zostanie zrealizowane w roku 2011, a koszty poniesione zostan¹ ze
œrodków w³asnych Gminy Suchy Las oraz Powiatu
Poznañskiego w kwocie 1.100.000,00 z³.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarz¹du Powiatu w Poznaniu
od 20 grudnia 2010 r. do 18 lutego 2011 r.
Zarz¹d Powiatu odby³ 10 protoko³owanych
posiedzeñ: 21, 27 i 31 grudnia 2010 r., 7, 13, 20
i 28 stycznia br. oraz 4, 11 i 17 lutego br.
I

UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ ZARZ¥D:

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów
zagospodarowania przestrzennego – 4 postanowienia,
2. w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej
Powiatu Poznañskiego na 2010 r.,
3. w sprawie zmiany uchwa³y Zarz¹du Powiatu w Poznaniu nr 3042/2010 z dnia 12 paŸdziernika 2010 r. w sprawie promocji
atrakcji turystycznych powiatu poznañskiego poprzez wspó³produkcjê filmu pt. „Chopin i jego Wielkopolska”. Zmiana dotyczy
terminu przygotowania filmu – do 24 grudnia 2010 r.,
4. w sprawie zlecenia opracowania za³o¿eñ
i konsultacji w sprawie realizacji projektu
adaptacji budynku sto³ówki szkolnej przy
ZS w Rokietnicy p. W³odzimierzowi Walkowiakowi – za kwotê 4.673,00 z³ brutto,
5. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkó³ i placówek oœwiatowych prowadzonych przez Powiat Poznañski na rok
szkolny 2010/2011. Zarz¹d zatwierdzi³ arkusze organizacyjne – po uwzglêdnieniu
aneksów – na rok szkolny 2010/2011 nastêpuj¹cych szkó³ i placówek oœwiatowych:
ZS w Bolechowie, ZS w Mosinie, ZS w Rokietnicy, ZS nr 1 w Swarzêdzu, ZS nr 2
w Swarzêdzu, LO w Kórniku, LO w Puszczykowie, SOSW w Owiñskach, SOSW
w Mosinie, PPP w Luboniu, PPP w Swarzêdzu, PPP w Mosinie,
6. w sprawie nieodp³atnego przekazania psa
Humbaka rasy nowofundland na rzecz Wodnego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na
wykonywanie zadañ prewencyjnych, profilaktycznych, zapobiegania zagro¿enia ¿ycia
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

i zdrowia realizowanych na terenie powiatu poznañskiego. Doposa¿enie WOPR-u
w psa umo¿liwia rozszerzenie dzia³añ prewencyjnych, profilaktycznych oraz ratowniczych na rzecz lokalnej spo³ecznoœci.
Wartoœæ ksiêgowa psa wynosi 2.000,00 z³,
7. w sprawie zatrudnienia pana Jerzego Wiktorko na stanowisku Dyrektora jednostki
bud¿etowej – Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
z dniem 1 stycznia 2011 r.,
8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania prac przy prospekcie organowym wraz z instrumentem: wykonanie
wiatrownic manua³owej i peda³owej, wykonanie kopii i restauracji piszcza³ek drewnianych, metalowych, wykonanie prac przy
kontuarze wraz z klawiatur¹, ³aw¹ i peda³ami wykonanie traktury rejestrowej, intonacja instrumentu w koœciele parafialnym
pw. Narodzenia NMP w Sobocie. Zarz¹d
przyj¹³ sprawozdanie z wykonania ww.
prac na kwotê 100.000,00 z³. Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Sobocie wykona³a prace okreœlone w umowie
z dnia 10 czerwca 2010 r. i z³o¿y³a sprawozdanie z wykonania ww. prac wraz z protoko³em odbioru prac konserwatorskich
wykonanych przy obiekcie zabytkowym,
dokonanym przez przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
9. w sprawie zakoñczenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej
rêki zgodnie z art. 67, ust. 1, pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ
publicznych na dostawê materia³ów dydaktycznych na potrzeby projektu „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu
Poznañskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób
niepe³nosprawnych”, wspó³finansowanego
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego,
luty 2011
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10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania remontu i konserwacji mostu
nad fos¹ w Zespole Zamkowym w Kórniku – etap II. Zarz¹d przyj¹³ sprawozdanie
z wykonania ww. prac na kwotê 352.000 z³.
Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii
Nauk wykona³a w terminie prace okreœlone w umowie z dnia 10 czerwca 2010 r.
i z³o¿y³a sprawozdanie z wykonania ww.
prac wraz z protoko³em odbioru prac konserwatorskich dokonanym przez Powiatowego Konserwatora Zabytków. Wydzia³
Promocji sprawdzi³ sprawozdanie i nie
wnosi do niego uwag,
11. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na œwiadczenie us³ug serwisowych urz¹dzeñ sieciowych dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej
przez firmê POINT sp. z o.o. – Warszawa,
która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za
kwotê 35.816,60 z³ brutto. W postêpowaniu
z³o¿ono 2 oferty, druga oferta by³a na kwotê
46.479,10 z³ brutto,
12. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Poznaniu. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „IT MAKE” Bart³omiej Noculak
– Ostrów Wlkp., które zaoferowa³o realizacjê zamówienia za kwotê 12.707,52 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 2 oferty, druga
oferta by³a na kwotê 13.040,58 z³ brutto,
13. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na
œwiadczenie us³ug dostêpu do sieci Internet
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu w zakresie ³¹cza podstawowego oraz
zapasowego (przedmiot zamówienia zosta³
podzielony na dwie czêœci), zatwierdzenia
SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
14. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicz-
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nego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na œwiadczenie us³ugi
kompleksowego sprz¹tania pomieszczeñ
oraz terenu przyleg³ego wokó³ nieruchomoœci po³o¿onej w Poznaniu przy ul. S³owackiego 8 oraz pomieszczeñ najmowanych
przez jednostki organizacyjne Zamawiaj¹cego w budynku po³o¿onym w Poznaniu
przy ul. Zielonej 8, z mo¿liwoœci¹ sk³adania ofert czêœciowych – II czêœci. Zarz¹d
zatwierdzi³ w zakresie:
– czêœci I (sprz¹tanie przy ul. Zielonej 8
w Poznaniu) – wybór oferty z³o¿onej
przez DGP DOZORBUD Grupa Polska
sp. z o.o. – Legnica, która zaoferowa³a
realizacjê zadania za kwotê 27.705,61 z³
brutto,
– czêœci II (sprz¹tanie przy ul. S³owackiego 8 w Poznaniu) – wybór oferty z³o¿onej przez Spó³dzielniê Pracy „Po³ysk” –
Poznañ, która zaoferowa³a realizacjê
zadania za kwotê 80.904,00 z³ brutto.
W postêpowaniu z³o¿ono 3 oferty,
15. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy o reprezentacjê Powiatu Poznañskiego przed s¹dami powszechnymi i S¹dem Najwy¿szym ze spó³k¹ Kancelaria
Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowis³o & Topolewski, spó³ka komandytowa –
na czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.
Wynagrodzenie miesiêczne wynosiæ bêdzie
6.000,00 z³ brutto,
16. w sprawie podpisania umowy na œwiadczenie us³ugi serwisowania i konserwacji
sieci teleinformatycznej wraz z administrowaniem central¹ NECSV8100 w obiektach
przy ul. Jackowskiego 18 i S³owackiego 8
w Poznaniu oraz œwiadczenie us³ugi serwisowania i konserwacji sieci teleinformatycznej wraz z administrowaniem central¹
PANASONIC KX-TDA100 w obiekcie
przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu z firm¹ Teletechnika S.J. z siedzib¹ w Poznaniu na
³¹czn¹ kwotê 49.776,00 z³ brutto (obiekt
przy ul. S³owackiego 8 i Jackowskiego 18
– 42.456,00 z³, obiekt przy ul. Zielonej 8
– 7.320,00 z³ brutto),
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17. w sprawie podpisania umowy na œwiadczenie us³ugi serwisowej i konserwacyjnej
kontroli dostêpu w obiektach przy ul. Jackowskiego 18 i S³owackiego 8 z firm¹ Teletechnika S.J. z siedzib¹ w Poznaniu za
kwotê 10.536,00 z³ brutto,
18. w sprawie zmiany planu finansowego zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej na rok
2010,
19. w sprawie nieodp³atnego przekazania
sprzêtu sportowego dla ZS w Rokietnicy.
W ramach projektu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim” wspó³finansowanego ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nale¿a³o
zakupiæ sprzêt sportowy na potrzeby zajêæ
sportowo-rekreacyjnych realizowanych
w szko³ach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Poznañski. Wartoœæ przekazanego sprzêtu wynosi 4.645,00 z³ brutto –
szko³a w Rokietnicy (m.in. pi³ki, zestawy
do tenisa ziemnego, pa³eczki sztafetowe,
startery do biegów), 12.481,51 z³ brutto –
szko³a w Poznaniu (m.in. pi³ki, zestawy do
badmintona, zestawy do tenisa ziemnego,
zestawy do unihokeja, skakanki, pi³ki rehabilitacyjne, stepy do aerobiku, zestawy do
gry w bocce), 11.648,31 z³ brutto – szko³a
w Murowanej Goœlinie (m.in. pi³ki, zestawy do badmintona, zestawy do tenisa ziemnego, pa³eczki sztafetowe, startery, pacho³ki
treningowe, pompki do pi³ek, karimaty,
p³otki, zestawy do gry w bocce),
20. w sprawie nieodp³atnego przekazania
sprzêtu sportowego dla DD w Kórniku-Bninie. W ramach projektu „Promocja
zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznañskim” wspó³finansowanego ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
nale¿a³o zakupiæ sprzêt sportowy na potrzeby zajêæ sportowo-rekreacyjnych realizowanych w szko³ach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Poznañski. Wartoœæ przekazanego sprzêtu wynosi 1.038,22 z³
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

brutto (pi³ki, kompresor do pompowania
pi³ek, siatki do bramki pi³ki rêcznej),
21. w sprawie nieodp³atnego przekazania
sprzêtu sportowego dla OWR w Kobylnicy.
W ramach projektu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim” wspó³finansowanego ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nale¿a³o
zakupiæ sprzêt sportowy na potrzeby zajêæ
sportowo-rekreacyjnych realizowanych
w szko³ach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Poznañski. Wartoœæ przekazanego sprzêtu wynosi 927,34 z³ brutto (pi³ki, skakanki, kompresor do pompowania
pi³ek, siatki do bramek pi³karskich),
22. w sprawie nieodp³atnego przekazania
sprzêtu sportowego dla SOSW w Mosinie.
W ramach projektu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim” wspó³finansowanego ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nale¿a³o
zakupiæ sprzêt sportowy na potrzeby zajêæ
sportowo-rekreacyjnych realizowanych
w szko³ach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Poznañski. Wartoœæ przekazanego sprzêtu wynosi 2.249,18 z³ brutto (zestawy do gry w badmintona, pi³ki, pompki do
pi³ek, hula-hoop, zestawy do gry w bocce),
23. w sprawie nieodp³atnego przekazania czêœci sprzêtu sportowego odebranego przez
SOSW w Mosinie dla LO w Puszczykowie.
W ramach projektu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim” wspó³finansowanego ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nale¿a³o
zakupiæ sprzêt sportowy na potrzeby zajêæ
sportowo-rekreacyjnych realizowanych
w szko³ach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Poznañski. Wartoœæ przekazanego sprzêtu wynosi: LO w Puszczykowie
– 573,76 z³ brutto (zestawy do gry w badmintona, pi³ki, pompka do pi³ek, hula-hoop,
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zestawy do gry bocce), SOSW w Mosinie
– 1.675,42 z³ brutto (zestawy do gry w badmintona, pi³ki, pompka do pi³ek, hula-hoop,
zestawy do gry w bocce),
24. w sprawie nieodp³atnego przekazania
sprzêtu sportowego dla SOSW w Owiñskach. W ramach projektu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim” wspó³finansowanego
ze œrodków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
nale¿a³o zakupiæ sprzêt sportowy na potrzeby zajêæ sportowo-rekreacyjnych realizowanych w szko³ach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Poznañski.
Wartoœæ przekazanego sprzêtu wynosi
20.626,53 z³ brutto (pi³ki, zestawy do gry
w unihokeja, zestaw do gry w badmintona,
pacho³ki treningowe, trampoliny sk³adane,
hula-hoop, skakanki, wózek na pi³ki, pompki do pi³ek, kompresory do pompowania
pi³ek, kamizelki treningowe, startery do biegów, zestawy do gry w tenisa ziemnego,
pa³eczki sztafetowe, gumy teraband, materace rehabilitacyjne sk³adane, zestawy do
gry w bocce, stepy do aerobiku, karimaty,
siatki do gry, p³otki, stojaki do badmintona),
25. w sprawie nieodp³atnego przekazania
sprzêtu sportowego dla ZS w Bolechowie.
W ramach projektu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim” wspó³finansowanego ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nale¿a³o
zakupiæ sprzêt sportowy na potrzeby zajêæ
sportowo-rekreacyjnych realizowanych
w szko³ach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Poznañski. Wartoœæ przekazanego sprzêtu wynosi 7.445,30 z³ brutto (pi³ki, zestawy do badmintona, zestawy do
tenisa ziemnego, kamizelki treningowe,
pacho³ki treningowe, trampoliny, stojaki do
badmintona),
26. w sprawie nieodp³atnego przekazania
sprzêtu sportowego dla ZS w Mosinie.
W ramach projektu „Promocja zdrowia po-
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przez sport – zespól przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim” wspó³finansowanego ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego nale¿a³o
zakupiæ sprzêt sportowy na potrzeby zajêæ
sportowo-rekreacyjnych realizowanych
w szko³ach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Poznañski. Wartoœæ przekazanego sprzêtu wynosi 3.981,07 z³ brutto (pi³ki, pompki do pi³ek, startery do biegów,
zestaw do tenisa ziemnego, kompresor do
pompowania pi³ek, siatki do gry, siatki do
bramek, stojaki do badmintona),
27. w sprawie nieodp³atnego przekazania jednostkom bud¿etowym Powiatu Poznañskiego sk³adników maj¹tkowych. Zarz¹d
postanowi³ przekazaæ zakupiony z okazji
œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, sprzêt dla: DD
w Kórniku-Bninie o wartoœci 8.406,54 z³
brutto (30 lampek biurowych, 7 rowerów,
3 namioty, 4 maty turystyczne), OWR
w Kobylnicy o wartoœci 6.103,77 z³ brutto
(3 aparaty cyfrowe kompaktowe, 3 karty
pamiêci, 30 odtwarzaczy MP4) oraz RDD
w Swarzêdzu o wartoœci 2.119,90 z³ brutto
(2 rowery, zabawka interaktywna Fisher
Price),
28. w sprawie nieodp³atnego przekazania
sk³adników maj¹tkowych Niepublicznemu
Zak³adowi Opieki Zdrowotnej „Szpital
w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa
D¹browskiego sp. z o.o.” – o wartoœci
2.276.751,00 z³ brutto. Sprzêt zosta³ zakupiony w ramach programu wieloletniego
pn. „Wsparcie jednostek samorz¹du terytorialnego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochrony zdrowia” i dofinansowany
zosta³ w wysokoœci 80% jego wartoœci
z dotacji uzyskanej z bud¿etu pañstwa. Za
ww. kwotê zosta³y zakupione m.in. ³ó¿ka do
intensywnej terapii – 22 szt., sprzêt monitoruj¹cy (aparat EKG na wózku, respirator
stacjonarny – 3 szt., defibrylator), kardiomonitory – 8 szt., kardiomonitory + wózek
– 10 szt., respiratory transportowe z wyposa¿eniem – 2 szt., pompy infuzyjne
objêtoœciowe – 25 szt., pompy infuzyjne
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

strzykawkowe podwójne – 3 szt., elektryczne urz¹dzenia do ssania – 5 szt., materace
podgrzewane – 4 szt., aparat USG, sto³y
operacyjne – 4 szt., napêdy ortopedyczne –
1 szt., zestaw Dermatom z wyposa¿eniem
– 1 szt., myjnie dezynfektory – 12 szt.,
29. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia w trybie art. 67, ust. 1, pkt 1a
ustawy Prawo zamówieñ publicznych na
dostarczanie wody do budynku Starostwa
Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i odprowadzanie œcieków spó³ce
akcyjnej AQUANET z siedzib¹ w Poznaniu
– za kwotê 37.000,00 z³. Umowa zawarta
zosta³a na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.,
30. w sprawie przeznaczenia œrodków na promocjê przedsiêbiorstw z terenu powiatu
poznañskiego poprzez utrzymanie Portalu
Firm Powiatu Poznañskiego. Zarz¹d postanowi³ przeznaczyæ na administrowanie
i utrzymanie na serwerze Portalu Firm Powiatu Poznañskiego do koñca 2011 r. kwotê w wysokoœci 12.000,00 z³ brutto. Stron¹
internetow¹ administrowaæ bêdzie BizNet
Suport Pawe³ Grzybowski,
31. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4,
pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych
Przedsiêbiorstwu Szewczyk-Soft z siedzib¹
w Poznaniu na œwiadczenie w 2011 roku
us³ug polegaj¹cych na nadzorze nad oprogramowaniem Radix eksploatowanym
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu – za
kwotê 92,25 z³ brutto za godzinê, wartoœæ
umowy nie przekroczy w 2011 r. kwoty
10.000,00 z³ brutto,
32. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na digitalizacjê dokumentów ze
zbioru Archiwum Zak³adowego Starostwa
Powiatowego w Poznaniu. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez iNCO sp.
z o.o. – Wawrów 90, Gorzów Wlkp. – za
kwotê 90.000,00 z³ brutto. W postêpowaniu
z³o¿ono 5 ofert – do kwoty 342.950,00 z³
brutto,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

33. w sprawie rozwi¹zania ze skutkiem natychmiastowym umowy nr ZP 3432-54/10, czêœci nr 12 i 13 z dnia 16 listopada 2010 r.
zawartej pomiêdzy Powiatem a firm¹ MEDlamp Sprzêt Medyczny – Zgierz z uwagi
na to, i¿ wykonawca nie zrealizowa³ dostawy zamówionego sprzêtu w ustalonym
terminie (dwóch lamp operacyjnych halogenowych i dwóch lamp operacyjnych diodowych),
34. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez emisjê billboardu reklamowego na
antenie TVP Poznañ przed i po programie
gospodarczym i jego zwiastunach do kwoty 25.000,00 z³. Przewidziana jest emisja
8 odcinków programu gospodarczego informuj¹cego o najciekawszych wydarzeniach
w regionie w terminie od 11 stycznia do 26
kwietnia 2011 r. Przed i po programie przewidzianych jest 16 emisji 8 sekundowego
billboardu reklamowego, a po zwiastunach
programu 80 emisji,
35. w sprawie zmiany uchwa³y Zarz¹du Powiatu w Poznaniu nr 49/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie og³oszenia przetargu
nieograniczonego na œwiadczenie us³ug
dostêpu do sieci Internet dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu w zakresie
³¹cza podstawowego oraz zapasowego,
zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji
przetargowej. Zmiana dotyczy zmiany
w sk³adzie komisji przetargowej,
36. w sprawie ustalenia planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej na rok
2011,
37. w sprawie wyra¿enia zgody na dokonanie
cesji wierzytelnoœci dotycz¹cych umowy nr
ZP.3432-72/10, zawartej w dniu 21 grudnia 2010 r. z Przedsiêbiorstwem Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowym MIRTECH
– Czarnków. Zarz¹d wyrazi³ zgodê na dokonanie cesji wierzytelnoœci nale¿nych Wykonawcy z tytu³u zawartej umowy na rzecz
Banku Zachodniego WBK S.A. we Wroc³awiu 1 Oddzia³ w W¹growcu. Nale¿ne
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
546.997,84 z³ zostanie przelane na konto
Banku w terminie do 28 czerwca 2011 r.,
luty 2011

21

38. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na pokrycie wydatku zwi¹zanego
z wynajmem powierzchni wystawienniczej
dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu
podczas Targów Edukacyjnych 2011 –
w wysokoœci 1.353,00 z³ brutto (wielkoœæ
stoiska – 6 m2). Targi Edukacyjne odbêd¹
siê na terenie Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich w dniach 4-6 marca 2011 r.,
39. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na œwiadczenie us³ug
dostêpu do sieci Internet dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu w zakresie
³¹cza podstawowego oraz zapasowego,
z podzia³em na II czêœci. Zarz¹d zatwierdzi³
w zakresie:
– czêœci I (³¹cze podstawowe) – wybór
oferty z³o¿onej przez CROWLEY DATA
POLAND Sp. z o.o., Warszawa, która
zaoferowa³a realizacjê zamówienia za
kwotê 16.678,80 z³ brutto,
– czêœci II (³¹cze zapasowe) – wybór
oferty z³o¿onej przez firmê Telekomunikacja Polska S.A., Warszawa, która
zaoferowa³a realizacjê zamówienia za
kwotê 6.310,56 z³ brutto. W zakresie
czêœci I z³o¿ono 5 ofert, do kwoty
36.198,96 z³ brutto, w zakresie czêœci II z³o¿ono 1 ofertê,
40. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4, pkt 8
ustawy Prawo zamówieñ publicznych na
sporz¹dzenie t³umaczeñ pisemnych na jêzyk angielski. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór
oferty z³o¿onej przez Centrum Jêzykowe
IDEA – Poznañ, które z³o¿y³o ofertê w wysokoœci 25,83 z³ brutto za realizacjê przedmiotu zamówienia w trybie zwyk³ym
(1 strona – 1500 znaków) oraz 31,98 z³
brutto za realizacjê przedmiotu zamówienia
przez t³umacza przysiêg³ego (1 strona –
1125 znaków). Umowa zawarta zosta³a do
dnia 31 grudnia 2011 r. na ³¹czn¹ kwotê
2.500,00 z³ brutto,
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41. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na zakup us³ugi dostêpu do czasu
antenowego w Radiu Planeta FM Poznañ
na potrzeby akcji informacyjnej o Powiecie
Poznañskim, odbywaj¹cej siê od dnia
19 stycznia do dnia 28 stycznia 2011 r.
(w godz. 9.00-13.00, 13.00-17.00, 17.00-20.00) – w wysokoœci 9.225,00 z³ brutto.
Na us³ugê sk³ada³y siê m.in.: realizacja
Zimowej Akcji Promocyjnej Planety Poznañ w Karpaczu, s³owne zapowiedzi prezenterskie, wywiady promuj¹ce powiat
i spoty reklamowe,
42. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Programu ochrony œrodowiska
dla Gminy Dopiewo na lata 2008-2011
z uwzglêdnieniem perspektywy na lata
2012-2015 – z uwagami, które stanowi¹
za³¹cznik do uchwa³y,
43. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sk³ad,
³amanie, korekta, opracowanie graficzne, retusz zdjêæ, naœwietlanie klisz, dostarczanie
wersji elektronicznej, druk oraz sukcesywna
dostawa do siedziby Zamawiaj¹cego „Biuletynu Powiatu Poznañskiego”. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez
Wydawnictwo WiS Joanna Frankiewicz,
Poznañ, które zaoferowa³o realizacjê zamówienia za kwotê 41.030,00 z³ brutto. W postêpowaniu zosta³y z³o¿one 2 oferty, druga
oferta by³a na kwotê 53.680,00 z³ brutto,
44. w sprawie zawarcia umowy na zarz¹dzanie
archiwum akt pracowniczych dot. zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala
„Puszczykowo” s.p.z.o.z. z NZOZ „Szpital
w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa
D¹browskiego” na okres od 1 stycznia 2011
do 31 grudnia 2011 r., wynagrodzenie miesiêczne z tytu³u realizacji umowy wyniesie
492,00 z³ brutto. W oparciu o dokumentacjê zgromadzon¹ w archiwum upowa¿nieni pracownicy szpitala udzielaj¹ organom
administracji pañstwowej oraz uprawnionym podmiotom informacji oraz wydaj¹
stosowne zaœwiadczenia,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

45. w sprawie zawarcia umowy o zastêpstwo
procesowe. Zarz¹d postanowi³ zawrzeæ
z adwokack¹ spó³k¹ partnersk¹ Masiota
i Wspólnicy z siedzib¹ w Poznaniu umowê
o zastêpstwo procesowe w zwi¹zku z kasacj¹
do S¹du Najwy¿szego od wyroku S¹du Apelacyjnego w Poznaniu Wydzia³u II Karnego
w sprawie karnej przeciwko Tomaszowi
Weinbergerowi i innym. £¹czne wynagrodzenie wyniesie 4.000,00 z³ brutto,
46. w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony œrodowiska dla Gminy Stêszew
na lata 2011-2014 z perspektyw¹ do roku
2018. Zarz¹d zaopiniowa³ projekt Programu – z uwagami, które stanowi¹ za³¹cznik
do uchwa³y,
47. w sprawie uchwalenia regulaminu II Edycji konkursu pt. „Kochajmy nasze ma³e
ojczyzny” oraz przeznaczenia œrodków finansowych na nagrody w tym konkursie
w wysokoœci 5.000,00 z³ brutto,
48. w sprawie przyznania gminom œrodków
na bie¿¹ce utrzymanie dróg powiatowych
w granicach administracyjnych miast powiatu poznañskiego w 2011 r. Przyznaje siê
œrodki na bie¿¹ce utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast
powiatu poznañskiego w nastêpuj¹cych wysokoœciach: Buk – 89.000,00 z³, Kostrzyn –
117.200,00 z³, Kórnik – 51.000,00 z³, Mosina – 130.400,00 z³, Murowana Goœlina –
91.300,00 z³, Pobiedziska – 204.600,00 z³,
Puszczykowo – 176.300,00 z³, Stêszew –
87.399,00 z³, Swarzêdz – 309.000,00 z³. Powy¿sze kwoty zostan¹ przekazane w ratach
kwartalnych, do 15 dnia miesi¹ca rozpoczynaj¹cego kwarta³, z tym ¿e pierwsza zosta³a
wyp³acona do dnia 11 lutego 2011 r. Œrodki
finansowe przekazywane przez Powiat Poznañski burmistrzom przeznaczone s¹ na
bie¿¹ce utrzymanie dróg powiatowych, na
realizacjê najpotrzebniejszych remontów,
utrzymanie czystoœci, zimowe utrzymanie
dróg, a tak¿e pokrywaj¹ wydatki zwi¹zane
z oznakowaniem poziomym i pionowym.
W roku 2011 przyjêto na utrzymanie 1 km
drogi kwotê 24.326,00 z³, w 2010 by³a to
kwota 23.390,00 z³,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

49. w sprawie wydania pozytywnej opinii do
projektu budowlanego budowy ul. Mokrej
w m. Zalasewo, gm. Swarzêdz. W ramach
opracowania, w celu poprawy bezpieczeñstwa u¿ytkowników ruchu, na odcinku
1172,30 m projektuje siê jezdniê asfaltow¹
o szerokoœci 6,00-7,00 m oraz chodniki
i œcie¿ki rowerowe zlokalizowane po obu
stronach jezdni. W ramach budowy nawierzchni ulicy wykonane zostan¹ roboty
zwi¹zane z kanalizacj¹ deszczow¹, budow¹
oœwietlenia i usuniêciem kolizji oraz wycinka zieleni. Inwestycja nie ingeruje w tereny
bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
50. w sprawie konserwacji urz¹dzeñ klimatyzacyjnych w obiekcie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 oraz
w pomieszczeniach archiwum przy ul. S³owackiego 8 przez firmê SYSTHERM
D. Gaziñska sp.j. za kwotê 25.510,20 z³
brutto. Umowa zawarta zosta³a na okres od
1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
51. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych na œwiadczenie
us³ug w zakresie konserwacji klimatyzatorów kasetonowych firmy LG zainstalowanych w pomieszczeniach nr 104, 105, 106,
107, 108 Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 firmie KLIMSTAT sp. z o.o. za kwotê 3.940,00 z³ brutto
w okresie od 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia
2012 r.,
52. w sprawie wyra¿enia zgody na pe³nienie
nadzoru autorskiego przy realizacji zadania
„Remont budynków mieszkalnych przy
OSW w Owiñskach, Plac Przemys³awa 7
i 11 – etap I” przez projektanta in¿. Ewê
Owsianowsk¹ – za kwotê 3.690,00 z³ brutto. Z uwagi na du¿y stopieñ komplikacji robót zleconych przez Powiat Poznañski firmie
PPUH Mirtech, dotycz¹cych remontu poddaszy i dachów budynków przy Placu Przemys³awa nr 7 i nr 11 w Owiñskach, zachodzi
potrzeba szczegó³owej kontroli robót prowadzonych w usytuowanych na poddaszu
mieszkaniach przez autora dokumentacji
projektowej, tj. pani¹ Ewê Owsianowsk¹,
luty 2011
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53. w sprawie upowa¿nienia – na podstawie art.
16 ustawy Prawo zamówieñ publicznych –
Gminy Swarzêdz z siedzib¹ w Swarzêdzu
przy ul. Rynek 1 do przeprowadzenia,
w imieniu i na rzecz Powiatu Poznañskiego, postêpowañ oraz do udzielenia zamówienia na wykonanie prac budowlanych, jak
równie¿ pe³nienie nadzoru inwestorskiego
nad tymi robotami dla zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesiñskiej
w Swarzêdzu i Jasinie wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹ – projekt wspó³finansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 (etap I)”, delegowania pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu
oraz Zarz¹du Dróg Powiatowych w Poznaniu do sk³adu komisji przetargowej,
54. w sprawie podpisania aneksu do umowy na
budowê przy³¹cza œwiat³owodowego do
obiektów przy ul. Jackowskiego 18 i przy
ul. S³owackiego 8 z przedsiêbiorstwem
Systemnet D. Dekier, K. Torbicki sp.j. –
zmianie ulega czas wykonania umowy: do
30 czerwca 2011 r.,
55. w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie interfejsu pomiêdzy PWPW a systemem FINN umo¿liwiaj¹cego integracjê
sk³adanych wniosków elektronicznych o rejestracjê, wyrejestrowanie pojazdu w systemie Kierowca przedsiêbiorstwu LTC sp.
z o.o. z siedzib¹ w Wieluniu – za kwotê
4.920,00 z³ brutto,
56. w sprawie zlecenia asysty technicznej programu OPTIest „Ewidencja œrodków trwa³ych i wyposa¿enia” firmie OPTIDATA sp.
z o.o. z siedzib¹ w Krakowie – za kwotê
10.922,40 z³ brutto na rok, p³atne w ratach
miesiêcznych,
57. w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne
udostêpnienie auli szkolnej ZS nr 1 w Swarzêdzu dla PPUiH AGROBEX sp. o.o.
w dniu 25 stycznia 2011 r. w celu odbycia
zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej,
58. w sprawie wyra¿enia zgody na zlecenie
opracowania dokumentacji technicznej
w bran¿y elektrycznej na remont pomiesz-
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czeñ piwnicznych ZS w Bolechowie firmie
P.W. ELPROPO sc. mgr in¿. Miros³aw Lorek
– Ryszard Siekañski – Stêszew za kwotê
4.465,00 z³ brutto. W zwi¹zku z planowanym remontem pomieszczeñ nie objêtych
remontem w 2009 i 2010 r., mieszcz¹cych
siê w piwnicy budynku ZS w Bolechowie,
zachodzi potrzeba przygotowania dokumentacji technicznej na roboty elektryczne,
59. w sprawie wyra¿enia zgody na zlecenie
opracowania dokumentacji technicznej na
adaptacjê pomieszczeñ dla potrzeb ekspozycji zbiorów tyflologicznych wraz z wejœciem g³ównym w SOSW w Owiñskach
pani Ma³gorzacie Matusiewicz – Poznañ
za kwotê 14.000,00 z³ brutto. W zwi¹zku
z planowan¹ adaptacj¹ pomieszczeñ dla
potrzeb ekspozycji zbiorów tyflologicznych wraz z wejœciem g³ównym w SOSW
w Owiñskach zachodzi potrzeba przygotowania dokumentacji technicznej,
60. w sprawie wyra¿enia zgody na zlecenie
opracowania dokumentacji technicznej
w bran¿y budowlanej i elektrycznej na remont budynku mieszkalnego nr 7 przy
SOSW w Owiñskach firmie Kompleksowa
Obs³uga Inwestycji Ewa Owsianowska
– Poznañ za kwotê 16.728,00 z³ brutto.
W zwi¹zku z planowan¹ kontynuacj¹ remontu budynku mieszkalnego nr 7 przy
SOSW w Owiñskach, zgodnie z zaleceniami PINB, w zakresie nie objêtym projektem
z 2010 r., zachodzi potrzeba przygotowania
dokumentacji technicznej,
61. w sprawie wyra¿enia zgody na udzia³ ZS
nr 2 w Swarzêdzu w programie Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany M³odzie¿y.
Celem dzia³añ prowadzonych w Polsko-Litewskiej Fundacji Wymiany M³odzie¿y jest
rozwijanie przyjacielskich kontaktów miêdzy m³odzie¿¹ polsk¹ i litewsk¹, prowadzenie wspólnych programów dydaktycznych
w partnerskich szko³ach, wymiana doœwiadczeñ dydaktycznych kadry pedagogicznej. Udzia³ w programie nie wymaga
wk³adu w³asnego ze strony Powiatu Poznañskiego ani szko³y. Jedynym kosztem
jest koszt dojazdu uczestników na Litwê,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

który bêdzie pokrywany przez uczestników
wymiany,
62. w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej
Powiatu Poznañskiego na 2011 r.,
63. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Programu ochrony œrodowiska dla
Miasta i Gminy Kórnik na lata 2010-2013
z perspektyw¹ na lata 2014-2019 – opinia
z uwagami stanowi za³¹cznik do uchwa³y,
64. w sprawie zawarcia umowy na przed³u¿enie
obs³ugi technicznej portalu internetowego
www.zachodniaobwodnica.pl. z Gminnym
Centrum Informatycznym Suchy Las sp.
z o.o. Koszt utrzymania portalu wynosi
1.230,00 z³ brutto – w czêœci dot. Powiatu.
Osob¹ wyznaczon¹ do kontaktu ze strony
Powiatu jest pani Katarzyna Woziñska,
rzecznik prasowy ZDP w Poznaniu,
65. w sprawie wyra¿enia zgody na organizacjê
Wyjazdowego Seminarium Rady Powiatu
Poznañskiego IV kadencji w dniach 24-26
lutego 2011 r. w Mierzêcinie za kwotê
50.000,00 z³. Podczas seminarium zostan¹
wyg³oszone dwa wyk³ady pt. „Komunikacja jako umiejêtnoœæ porozumiewania siê”
oraz „Sztuka wyst¹pieñ publicznych”,
66. w sprawie wydania opinii do projektu budowlanego budowy ul. Rzemieœlniczej i ul.
Spó³dzielczej w Skórzewie, gmina Dopiewo. W ramach opracowania, w celu poprawy bezpieczeñstwa u¿ytkowników ruchu,
na odcinku ok. 650 m przewiduje siê budowê: jezdni z kostki brukowej o szerokoœci
6,00 m, nawierzchni ci¹gu pieszo-jezdnego
o szerokoœci 5,00 m, chodnika o szerokoœci
1,50 m, pobocza utwardzonego t³uczniem,
renowacjê rowu, odwodnienia liniowego.
Planuje siê równie¿ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ ww. projekt z uwag¹,
¿e rozwi¹zania techniczne na skrzy¿owaniu
ul. Rzemieœlniczej z ul. Poznañsk¹ – drog¹
powiatow¹ nr 2401P, nale¿y uzgodniæ
z ZDP w Poznaniu,
67. w sprawie wydania opinii do projektu budowlanego budowy ul. Sadowej w Skórzewie, gmina Dopiewo. Zarz¹d pozytywnie
zaopiniowa³ ww. projekt. W ramach opraBiuletyn Powiatu Poznañskiego

cowania, w celu poprawy bezpieczeñstwa u¿ytkowników ruchu, na odcinku
ok. 700 m przewiduje siê budowê: jezdni z kostki brukowej o szerokoœci 5,50 m,
pobocza utwardzonego chodnika o szerokoœci 1,30 m i 1,50 m, zjazdów na
posesjê, odwodnienia liniowego, kana³u deszczowego. Planuje siê równie¿
wykonanie oznakowania poziomego
i pionowego. Inwestycja nie ingeruje
w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu
Poznañskiego,
68. w sprawie zatwierdzenia podzia³u œrodków finansowych na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli
w szko³ach i placówkach oœwiatowych
w 2011 r. w nastêpuj¹cy sposób: ZS
Bolechowo: 25,19 (etaty) – 8.320,00 z³
(przyznana kwota), LO Kórnik: 17,44 –
5.760,00 z³, LO Puszczykowo: 39,08 –
12.908,00 z³, ZS nr 1 Swarzêdz: 88,85
– 29.347,00 z³, ZS nr 2 Swarzêdz: 29,92
– 9.882,00 z³, ZS Mosina: 50,77 –
16.769,00 z³, ZS Rokietnica: 64,53 –
21.314,00 z³, SOSW Mosina: 52,24
–17.494,00 z³, SOSW Owiñska: 109,29
– 36.599,00 z³, PPP Luboñ: 17,00 –
5.693,00 z³, PPP Mosina: 9,50 –
3.181,00 z³, PPP Swarzêdz: 1,00 –
7.033,00 z³, razem: 524,81 etaty
– 174.300,00 z³. Wyliczenia kwot na
dan¹ placówkê dokonano w oparciu
o liczbê etatów zatrudnionych pracowników pedagogicznych,
69. w sprawie upowa¿nienia pana Przemys³awa Jankiewicza – Dyrektora ZS nr 1
w Swarzêdzu, do zawarcia umowy i realizacji zadañ zwi¹zanych z realizacj¹
projektu Narodowej Agencji Programu
„Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” Leonardo da Vinci. Zarz¹d upowa¿ni³ dyrektora Jankiewicza do nastêpuj¹cych
czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹ projektu pn. „Edukacja w nowoczesnej
Europie”, a w szczególnoœci do: podpisania wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu, podpisania umowy
na realizacjê projektu, dysponowania
luty 2011
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œrodkami finansowymi przekazanymi przez
Narodow¹ Agencjê Programu „Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie” w ramach realizacji umowy, podpisywania dokumentów oraz
sk³adania oœwiadczeñ woli dotycz¹cych
programu. W projekcie „Edukacja w nowoczesnej Europie” uczestniczyæ bêdzie 36
uczniów szko³y zawodowej – kierunku
monter – mechatronik, którzy wyjad¹ na
sta¿ w 2012 r. do Neustadt w dwóch grupach
po 18 osób. Podczas sta¿u realizowane bêd¹
zajêcia z pneumatyki, elektropneumatyki,
elektrohydrauliki, sterowania. Projekt w ca³oœci finansowany jest przez Narodow¹
Agencjê Programu „Uczenie siê przez ca³e
¿ycie” (80.350,00 euro),
70. w sprawie zlecenia opracowania opinii oraz
przygotowania projektu pism i decyzji dotycz¹cych projektu prac geologicznych
i dokumentacji hydrogeologicznej. Zarz¹d
postanowi³ zleciæ pani Ilonie Dzikowskiej-Jaszczyk sporz¹dzenie, za kwotê 600,00 z³
brutto, opinii oraz przygotowanie projektów
pism, decyzji dotycz¹cych: „Dokumentacji
hydrogeologicznej ustalaj¹cej zasoby eksploatacyjne z utworów czwartorzêdowych
ujêcia wód podziemnych zlokalizowanego
na terenie zak³adu El-Cab w miejscowoœci
Bolechowo-Osiedle, gm. Czerwonak, pow.
poznañski, woj. wielkopolskie”, „Projektu
prac geologicznych na likwidacjê studni
g³êbinowych na 2A i 3 na terenie zak³adu
Xella Polska w ¯abinku, gm. Mosina, pow.
poznañski, woj. wielkopolskie”,
71. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia
publikacji na ³amach magazynu „Welcome
to Poznañ and Wielkopolska”. Zarz¹d postanowi³ przeznaczyæ œrodki finansowe
w wysokoœci do 4.305,00 z³ brutto na zamieszczenie publikacji dotycz¹cej inwestycji i gospodarki w powiecie poznañskim.
Cena obejmuje jedn¹ stronê kolorow¹ wraz
z opracowaniem graficzno-tekstowym oraz
ilustrowan¹ zdjêciami (dodatkowo jedna
strona gratis w nastêpnym wydaniu miesiêcznika). W cenê wliczono tak¿e t³umaczenie na jêzyk angielski. Marcowe
wydanie miesiêcznika „Welcome to Poznañ
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and Wielkopolska” bêdzie rozpowszechnione podczas targów inwestycyjnych MIPIM
w Cannes,
72. w sprawie przekazania œrodka trwa³ego
Dyrektorowi ZS w Mosinie – kompleksu
sportowego, w sk³ad którego wchodz¹ boiska sportowe (boisko pi³karskie, boisko wielofunkcyjne) o wartoœci 952.787,63 z³ oraz
zaplecze socjalne o wartoœci 166.089,72 z³.
Zadanie zosta³o zrealizowane w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, ze œrodków bud¿etu pañstwa, œrodków bud¿etu
Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego
oraz œrodków w³asnych Powiatu Poznañskiego,
73. w sprawie uchylenia uchwa³y Zarz¹du Powiatu w Poznaniu nr 3151/2010 z dnia 29
listopada 2010 r. Uchylona uchwa³a dot.
przed³u¿enia o dwa tygodnie terminu zakoñczenia przedsiêwziêcia pn. „Wykonanie
dokumentacji projektowej i realizacja
oœwietlenia i monitoringu boisk sportowych
zrealizowanych w ramach zadania: Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych,
w obiektach powiatu poznañskiego”, wykonywanego na podstawie umowy nr 3432-16/10 z dnia 25 maja 2010 r., zawartej
z firm¹ ADA-LIGHT Sp. z o.o., Gostyñ,
74. w sprawie zatwierdzenia podzia³u œrodków na zajêcia fakultatywne w I pó³roczu
2011 r. dla uczniów klas maturalnych
w szko³ach prowadzonych przez Powiat
Poznañski. Zarz¹d zatwierdzi³ podzia³
kwoty 63.008,00 z³ w nastêpuj¹cy sposób:
LO Kórnik – 6.924,00 z³, LO Puszczykowo
– 13.095,00 z³, ZS Bolechowo – 4.639,00 z³,
ZS nr 1 Swarzêdz – 13.170,00 z³, ZS nr 2
Swarzêdz – 12.200,00 z³, ZS Rokietnica –
9.593,00 z³, ZS Mosina – 1.570,00 z³,
SOSW Owiñska – 1.817,00 z³,
75. w sprawie zmiany bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2011,
76. w sprawie przeznaczenia œrodków na organizacjê imprezy pn. „Brazylijskie granie”
w szko³ach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznañski w terminie 21-25 lutego 2011 r. – w kwocie do
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

13.000,00 z³ brutto. W ramach dzia³añ przewidzianych umow¹ o partnerstwie i wspó³pracy pomiêdzy Powiatem Poznañskim
a Prefektur¹ São Josè dos Pinhais Powiat
Poznañski podj¹³ inicjatywê zorganizowania imprezy sportowej skierowanej do
uczniów szko³y ponadgimnazjalnej (warsztaty sportowe prowadzone przez rodowitego
Brazylijczyka). Realizacja przedsiêwziêcia
mieœci siê w zadaniach Strategii Promocji
Powiatu Poznañskiego na lata 2010-2015
pn. „Wspó³praca w obszarach kultury i sportu z regionami partnerskimi, wzajemna promocja osi¹gniêæ (Cel strategiczny III.
Promocja powiatu poprzez kulturê i sport)”,
77. w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa panu
Dariuszowi Dekierowi do reprezentowania
Powiatu Poznañskiego przy realizacji zadania „Budowa przy³¹czy œwiat³owodowych
do obiektów Starostwa Powiatowego przy
ul. Jackowskiego 18 i ul. S³owackiego 8
w Poznaniu”. Pe³nomocnictwo obejmuje
reprezentowanie Powiatu w celu uzyskania
wszelkiego rodzaju opinii, uzgodnieñ i decyzji wymaganych stosownymi przepisami,
niezbêdnych do realizacji powy¿szego zadania,
78. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4,
pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych
MDM-Druk, Magdalena Kowalczyk, Monika Sierpiñska, Monika Kowalczyk, spó³ka jawna z siedzib¹ w Poznaniu, na nadruk
na kopertach dla Starostwa Powiatowego
w Poznaniu – za kwotê 14.528,77 z³ brutto.
Zapytanie ofertowe skierowano do 7 firm,
ofertê z³o¿y³y 2 firmy, druga oferta by³a na
kwotê 17.220,00 z³ brutto,
79. w sprawie wyra¿enia zgody na dokonanie
zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym dotycz¹cym robót realizowanych na
podstawie umowy nr ZP. 3432-57/10 z dnia
4 listopada 2010 r. dot. zadania „Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach realizacji projektu
pn. »Stworzenie otwartej strefy rekreacji
dzieciêcej na potrzeby uczniów Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci NieBiuletyn Powiatu Poznañskiego

widomych w Owiñskach oraz mieszkañców powiatu poznañskiego wraz z pracami
towarzysz¹cym«”. Roboty realizowane s¹
przez konsorcjum: lider – Witold Bogatyñski Przedsiêbiorstwo Us³ugowe EKOLA –
Przygodzice, partner – Grzegorz Sobolewski Zak³ad Kszta³towania Zieleni GARDENS – Promnice (haromonogram stanowi
za³¹cznik do uchwa³y),
80. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych elementów i urz¹dzeñ dydaktycznych dla zadania pn.
„Rewaloryzacja kompleksu parkowego
(parku pocysterskiego) w ramach realizacji
projektu pn. »Stworzenie otwartej strefy
rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych w Owiñskach oraz
mieszkañców powiatu poznañskiego wraz
z pracami towarzysz¹cymi«”. Zarz¹d postanowi³ zleciæ firmie Maciej Jakubowski APPIA Pracownia Architektury – Poznañ
wykonanie:
– projektów wykonawczych elementów
i urz¹dzeñ dydaktycznych objêtych istniej¹cym pozwoleniem na budowê wraz
z uszczegó³owionym planem zagospodarowania z naniesieniem poszczególnych elementów na mapie – za kwotê
38.929,50 z³ brutto,
– projektów budowlanych i wykonawczych elementów i urz¹dzeñ dydaktycznych wymagaj¹cych uzyskania zmiany
istniej¹cego pozwolenia na budowê – za
kwotê 50.922,00 z³ brutto. £¹czna kwota
przeznaczona na zadania to 89.851,50 z³
brutto. Firma APPIA posiada autorskie
prawa maj¹tkowe do dokumentacji
budowlanej ww. zadania,
81. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy na pe³nienie nadzoru autorskiego
nad realizacj¹ zadania pn. „Rewaloryzacja
kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach realizacji projektu pn. »Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej na
potrzeby uczniów Oœrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
luty 2011
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w Owiñskach oraz mieszkañców powiatu
poznañskiego wraz z pracami towarzysz¹cymi«” z firm¹ Maciej Jakubowski APPIA
Pracownia Architektury – Poznañ za kwotê ustalon¹ szacunkowo, w wysokoœci nie
przekraczaj¹cej kwoty brutto 44.280,00 z³.
Koñcowa wartoœæ wynagrodzenia ustalona
zostanie powykonawczo na podstawie iloczynu iloœci spotkañ koordynacyjnych odbytych na budowie i kwoty wysokoœci
brutto 553,50 z³ za ka¿d¹ wizytê. Zadanie
wykonywane jest na podstawie projektu
budowlanego z 2007 r. Nadzór obejmuje
wszystkie mo¿liwe bran¿e: architekturê,
zieleñ, instalacje wodoci¹gowe, konstrukcjê
pod elementy instalacji wodoci¹gowej, instalacje elektryczne, prace melioracyjne dla
stawu. Firma APPIA posiada autorskie prawa maj¹tkowe do ww. dokumentacji,
82. w sprawie udzielenia upowa¿nienia pani
Lidii Szymczak – Dyrektor Zespo³u Szkó³
w Bolechowie do z³o¿enia wniosku o dofinansowanie wymiany polsko-ukraiñskiej
uczniów do Narodowego Centrum Kultury,
w ramach Programu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Polsko-Ukraiñska Wymiana M³odzie¿y”. Udzia³ w programie nie wymaga wk³adu finansowego ze
strony Powiatu Poznañskiego ani szko³y;
gdy wk³ad taki bêdzie konieczny, Dyrektor
ZS w Bolechowie wyst¹pi do Zarz¹du Powiatu z wnioskiem o akceptacjê i zabezpieczenie œrodków w bud¿ecie Powiatu,
83. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia
publikacji na ³amach magazynu „Panorama
Polskich Miast i Gmin”. Zarz¹d postanowi³
przeznaczyæ œrodki finansowe na pokrycie
kosztów zamieszczenia publikacji o powiecie poznañskim na ³amach polsko-angielskiego magazynu „Panorama Polskich
Miast i Gmin” w kwocie do 3.690,00 z³
brutto (3 wejœcia w ci¹gu roku 2011 – po
dwie strony kolorowe wraz z opracowaniem graficzno-tekstowym oraz ilustrowane zdjêciami). Publikacja obejmuje równie¿
zamieszczenie materia³ów informacyjnych
o powiecie poznañskim na portalu internetowym oraz portalu spo³ecznoœciowym
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Facebook. W cenê wliczono tak¿e t³umaczenie na jêzyk angielski,
84. w sprawie przyznania panu Andrzejowi
Paluchowi – Wicedyrektorowi LO w Kórniku dodatku funkcyjnego i motywacyjnego. Zarz¹d przyzna³: dodatek funkcyjny na
okres od 1 stycznia 2011 r. na czas nieobecnoœci pani dyrektor Haliny Kalisz, jednak
nie d³u¿ej ni¿ do 31 sierpnia 2011 r. – w wysokoœci 450,00 z³ miesiêcznie; dodatek
motywacyjny na okres od 1 stycznia 2011 r.
na czas nieobecnoœci pani dyrektor Haliny
Kalisz, jednak nie d³u¿ej ni¿ do 30 czerwca 2011 r. – w wysokoœci 400,00 z³ miesiêcznie,
85. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego pt. „Osobliwoœci
przyrodnicze w fotografii” – w wysokoœci
1.000,00 z³ brutto. Fina³ VIII edycji konkursu odbêdzie siê w dniu 26 lutego 2011 r.
w Bibliotece Miejskiej w Luboniu,
86. w sprawie wyra¿enia zgody na wykonanie
zagospodarowania terenu przy boisku wielofunkcyjnym i zapleczu sanitarnym boiska
przy ZS w Mosinie firmie Zak³ad Robót
Ogrodniczych Spiraea Renata Przybylska,
Leszno, za kwotê 50.841,39 z³ brutto. W ramach zlecenia wykonane zostan¹ nastêpuj¹ce prace:
– rozbiórka istniej¹cego ogrodzenia od
strony pomieszczeñ socjalnych zaplecza
boiska,
– rozbiórka sceny plenerowej wraz z utylizacj¹ elementów z rozbiórki,
– wykonanie nowego ogrodzenia w postaci p³otu panelowego wraz z furtk¹,
– nasadzenie ¿ywop³otu stanowi¹cego
ekran akustyczny,
87. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z rozliczenia udzielanych dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu, Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu, Placówki
Stra¿y Granicznej w Poznaniu – £awicy.
Sprawozdanie z rozliczenia dotacji, które
zosta³y udzielone na podstawie uchwa³y
nr XXXVI/305/III/2009 Rady Powiatu
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2010 oraz uchwa³y nr
XLIII/354/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie
zmiany bud¿etu Powiatu Poznañskiego na
rok 2010, stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
Wydzia³ Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich sprawdzi³ sprawozdanie ze sposobu realizacji
dotacji pod wzglêdem merytorycznym i nie
wniós³ do niego uwag,
88. w sprawie dofinansowania inwestycji na
drogach publicznych powiatowych z rezerwy subwencji ogólnej. W celu spe³nienia
wymagañ formalnych stawianych przez
Ministerstwo Infrastruktury Zarz¹d informuje, ¿e dla zadania pn. „Budowa przepustu
na rzece £uszczynka w ramach przebudowy drogi powiatowej 2461P w m. Borowiec
– ul. Poznañska” zapewnione jest finansowanie ze œrodków bud¿etu Powiatu Poznañskiego w 2011 r. ujêtych w dziale 600,
rozdziale 60014, § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych”, zgodnie
z uchwa³¹ Rady Powiatu w Poznaniu nr III/
17/IV/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2011 oraz za³¹cznikiem 2B do
ww. uchwa³y (œrodki na realizacjê inwestycji drogowych s¹ zarezerwowane, lecz nie
s¹ wskazane konkretne kwoty na finansowanie poszczególnych zadañ),
89. w sprawie udzielenia upowa¿nieñ dla dyrektorów powiatowych jednostek bud¿etowych do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u
umów, których realizacja w roku nastêpnym
jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oœci
dzia³ania jednostki i termin zap³aty up³ywa
w latach nastêpnych,
90. w sprawie zatwierdzenia wyników II postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorstwo „ALU-PIAST” Ireneusz Burchardt,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Poznañ, który zaoferowa³o realizacjê zamówienia za kwotê 260.572,20 z³ brutto.
W postêpowaniu z³o¿ono 7 ofert, do kwoty 341.462,20 z³ brutto,
91. w sprawie zmiany uchwa³y Zarz¹du Powiatu w Poznaniu nr 92/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie: upowa¿nienia – na
podstawie art. 16 ustawy Prawo zamówieñ
publicznych – Gminy Swarzêdz z siedzib¹
w Swarzêdzu przy ul. Rynek 1, do przeprowadzenia, w imieniu i na rzecz Powiatu
Poznañskiego, postêpowañ oraz do udzielenia zamówienia na wykonanie prac budowlanych, jak równie¿ pe³nienie nadzoru
inwestorskiego nad tymi robotami, dla zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy
Wrzesiñskiej w Swarzêdzu i Jasinie wraz
z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ – projekt
wspó³finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 (etap I)”,
delegowania pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz ZDP w Poznaniu do sk³adu komisji przetargowej.
Zmianie ulega sk³ad komisji,
92. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na zakup us³ugi reklamowej podczas
uroczystoœci wrêczenia statuetek „Dziennikarskie Kozio³ki” dla najlepszych dziennikarzy minionego roku – w wysokoœci
1.500,00 z³ brutto. Uroczystoœæ odby³a siê
23 lutego 2011 r. podczas Wielkiej Gali
Laureatów w Poznaniu, zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu,
93. w sprawie z³o¿enia wniosków aplikacyjnych
do Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego
obejmuj¹cego lata 2011-2014. Pierwszy
wniosek bêdzie dotyczy³ budowy boiska lekkoatletycznego przy LO w Puszczykowie,
drugi wniosek bêdzie dotyczy³ budowy sali
gimnastycznej w ZS w Rokietnicy – szko³a
w Murowanej Goœlinie,
94. w sprawie okreœlenia procedur zlecania zadañ publicznych organizacjom pozarz¹dowym oraz podmiotom okreœlonym w art. 3,
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ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
O dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Uchwa³a stanowi podstawê do
dysponowania œrodkami publicznymi,
umo¿liwia powierzanie organizacjom aktywnoœci spo³ecznej zadañ publicznych
oraz okreœla zasady zlecania zadañ publicznych,
95. w sprawie upowa¿nienia pana Przemys³awa
Jankiewicza – Dyrektora ZS w Swarzêdzu
do zawarcia umowy i realizacji zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ projektu Narodowej
Agencji Programu „Uczenie siê przez ca³e
¿ycie” Leonardo da Vinci, a w szczególnoœci do podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, podpisania umowy
na realizacjê projektu, dysponowania œrodkami finansowymi przekazanymi w ramach
realizacji umowy, podpisywania dokumentów oraz sk³adania oœwiadczeñ woli dotycz¹cych programu. W programie bierze
udzia³ 12 instytucji z ró¿nych pañstw Europy, w tym BBZ Korbach Niemcy oraz
jednostki z takich pañstw, jak: Francja,
Niemcy, W³ochy, Grecja, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein oraz Polska. Projekt jest
napisany przez stronê norwesk¹. Udzia³ ZS
nr 1 w Swarzêdzu w projekcie w charakterze partnera nie wi¹¿e siê z ¿adnymi
kosztami ze strony Powiatu ani szko³y.
Uczestnikami w projekcie z ZS nr 1 w Swarzêdzu bêd¹ nauczyciele. Celem projektu
jest okreœlenie i ocenianie tzw. kompetencji spo³ecznych i jêzykowych nabytych
przez uczestników projektów mobilnoœci
podczas ju¿ zrealizowanych lub bêd¹cych
w toku Programów Leonardo da Vinci,
96. w sprawie upowa¿nienia pana Romana Samcika – Dyrektor ZS w Mosinie do zawarcia
umowy i realizacji zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ projektu COMENIUS Narodowej
Agencji Programu „Uczenie siê przez ca³e
¿ycie”. Upowa¿nienie dotyczy czynnoœci
zwi¹zanych z realizacj¹ projektu pod tytu³em
„Wp³yw technologii na jêzyk ojczysty szko³y partnerskiej”, a w szczególnoœci obejmuj¹cych podpisanie wniosku aplikacyjnego,
podpisanie umowy na realizacjê projektu,
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dysponowanie œrodkami finansowymi przekazanymi w ramach realizacji umowy, podpisywanie dokumentów oraz sk³adanie
oœwiadczeñ woli dotycz¹cych programu.
Upowa¿nienie jest wa¿ne na czas trwania
projektu tzn. w latach 2011-2013. Realizacja projektu ma przede wszystkim na celu
stworzenie mo¿liwoœci wspó³pracy miêdzy
uczniami szkó³ bior¹cych udzia³ w projekcie, udoskonalenie umiejêtnoœci uczniów
w zakresie pos³ugiwania siê jêzykiem angielskim, umo¿liwienie uczniom zapoznanie siê z kultur¹ oraz tradycjami innych
pañstw. Krajami zaanga¿owanymi w realizacjê projektu s¹ Cypr, S³owenia, Hiszpania,
Portugalia oraz Polska. Projekt o ³¹cznej
wartoœci 20.000,00 euro zak³ada przekazanie 80% œrodków przed realizacj¹,
pozosta³e 20% zostanie przekazane po z³o¿eniu raportu koñcowego z realizacji projektu,
97. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy o wspó³pracy ze spó³k¹ First Data
Polska SA w zakresie obs³ugi i rozliczenia
transakcji op³aconych kartami p³atniczymi.
Umowa realizowana bêdzie do kwoty
10.000,00 z³ brutto.
II POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu czêœciowej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów dzia³alnoœci gospodarczej w Komornikach w rejonie ulic:
¯abikowskiej, Nizinnej i Poznañskiej. Projekt planu ustala tereny zabudowy us³ugowej
oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów, teren infrastruktury
elektroenergetycznej – stacji transformatorowej, tereny komunikacji: tereny dróg
publicznych – ulice klasy lokalnej, tereny
dróg publicznych – ulice klasy dojazdowej.
Droga powiatowa 2390P znajduje siê poza
granic¹ opracowania. Uwzglêdniony w projekcie teren 3KD-L, fragment (poszerzenie)
ulicy ¯abikowskiej, stanowi spe³nienie
wymagañ zawartych w negatywnym postaBiuletyn Powiatu Poznañskiego

nowieniu Zarz¹du Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 wrzeœnia 2010 r.,
2. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic £¹kowej, Brackiej i Œliwkowej
w Murowanej Goœlinie. Projekt planu ustala
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub us³ugowej, tereny zabudowy
us³ugowej, teren sportu i rekreacji, teren
zieleni krajobrazowej, ³¹k i zadrzewieñ, tereny zieleni krajobrazowej, ³¹k, zadrzewieñ
i wód powierzchniowych, tereny dróg publicznych. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu
Poznañskiego,
3. uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod
dolesienia po pó³nocnej stronie ulicy Bukowskiej w Sieros³awiu, gmina Tarnowo
Podgórne. Projekt planu ustala tereny lasów
i wód, teren infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych. Ustalenia projektu
planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
4. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czêœci wsi Komorniki w rejonie ulic: Fabianowskiej, Poznañskiej i Nowej. Projekt planu ustala tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, teren zabudowy us³ugowej,
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz us³ugowej, teren zabudowy
us³ugowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny obiektów produkcyjnych,
tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych, tereny zieleni urz¹dzonej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny dróg publicznych,
tereny dróg wewnêtrznych, teren publicznego ci¹gu pieszo-rowerowego, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka,
teren infrastruktury technicznej – kanalizacja. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹
w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego.

1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie po³¹czenia autobusowego do
DPS w Lisówkach w roku 2011,
2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Poznañskiego na lata
2011-2014,
3. w sprawie zmiany bud¿etu Powiatu Poznañskiego na 2011 r.,
4. w sprawie powierzenia Miastu Poznañ zadania zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr
2401P,
5. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo
Podgórne niektórych zadañ zarz¹dzania
publicznymi drogami powiatowymi,
6. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las
niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi
drogami powiatowymi,
7. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadañ zarz¹dzania publiczn¹ drog¹
powiatow¹ nr 2461P Czapury – G¹dki.

III PROJEKTY UCHWA£ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZ¥D POWIATU NA SESJÊ
RADY POWIATU:

3. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z opiniami
Komisji Rady Powiatu dot. projektu bud¿etu Powiatu Poznañskiego na 2011 r.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

IV PODJÊTE POSTANOWIENIA:
1. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³ wnioski w sprawie
zmian w planach finansowych wydzia³ów
Starostwa oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu.
2. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie indywidualne:
a) uczennicy ZS w Mosinie w wymiarze
12 godzin do koñca roku szkolnego
2010/2011,
b) uczennicy ZS w Rokietnicy w wymiarze 12 godzin tygodniowo do koñca
roku szkolnego 2010/2011,
c) uczennicy ZS w Rokietnicy w wymiarze 12 godzin tygodniowo do koñca
roku szkolnego 2010/2011,
d) ucznia ZS nr 1 w Swarzêdzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo do koñca
roku szkolnego 2010/2011.
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a) Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki – pismo z dnia 15 grudnia 2010 r.
b) Komisja Komunikacji, Budownictwa
i Infrastruktury – pismo z dnia 15 grudnia 2010 r.
c) Komisja Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa – pismo z dnia 13 grudnia 2010 r.
d) Komisja Promocji, Rozwoju i Integracji
Europejskiej – pismo z dnia 13 grudnia
2010 r.
e) Komisja Polityki Spo³ecznej i Ochrony
Zdrowia – pismo z dnia 14 grudnia 2010 r.
f) Komisja Oœwiaty i Wychowania – pismo z dnia 15 grudnia 2010 r.
g) Komisja Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu – pismo z dnia 21
grudnia 2010 r.
4. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê Wielkopolskiemu Centrum Onkologii na wykonanie
instalacji strukturalnej sieci komputerowej
w najmowanych pomieszczeniach w budynku przy ul. S³owackiego 8 w Poznaniu.
5. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem pokontrolnym w zwi¹zku z przeprowadzon¹ kontrol¹ problemow¹ na temat
realizacji wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w PINB. Kontrola zosta³a przeprowadzona w okresie od dnia 29
listopada do dnia 6 grudnia 2010 r. przez
Wydzia³ Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu na podstawie upowa¿nienia udzielonego przez Starostê
Poznañskiego. Kontrola dotyczy³a wydatków wykonanych w 2009 i 2010 roku, przy
czym ustalenia dokonane zosta³y na podstawie próby wydatków wykonanych w paŸdzierniku 2009 roku i w czerwcu 2010 roku.
Ustalenia kontroli zawarte zosta³y w protokole z dnia 10 grudnia 2010 r. Do treœci protoko³u nie zosta³y wniesione zastrze¿enia.
6. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli Wydzia³u
Audytu i Kontroli za rok 2010 w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznañskiego. Kontrola obj¹æ mia³a wydatki na
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wynagrodzenia w wybranym miesi¹cu
2009 roku i 2010 roku. W 2010 roku Wydzia³ Audytu i Kontroli przeprowadzi³
w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Poznañskiego 10 kontroli problemowych
w zakresie wydatkowania œrodków publicznych na wynagrodzenia pracowników.
Kontrole problemowe przeprowadzone
zosta³y w: OWR w Kobylnicy, PPP w Luboniu, LO w Puszczykowie, DPS w Lisówkach, ZS w Mosinie, SOSW w Mosinie,
PPP w Mosinie, LO w Kórniku, SOSW dla
Dzieci Niewidomych w Owiñskach, PINB
dla Powiatu Poznañskiego. W 2010 roku
Wydzia³ Audytu i Kontroli nie przeprowadza³ kontroli doraŸnych. Ze wszystkich
kontroli problemowych sporz¹dzone zosta³y protoko³y. ¯aden z dyrektorów jednostek,
w których przeprowadzone zosta³y kontrole
problemowe, nie odmówi³ podpisania protoko³u. Po przeprowadzeniu kontroli problemowych do dyrektorów skontrolowanych
jednostek skierowano pisemne wyst¹pienia
pokontrolne wraz z wydanymi zaleceniami.
7. Zarz¹d Powiatu zaakceptowa³ wnioski o dotacjê z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na nastêpuj¹ce zadania: „Realizacja programu likwidacji wyrobów zawieraj¹cych azbest na
terenie powiatu poznañskiego”, „Szkolenie
dyrektorów wydzia³ów ochrony œrodowiska
ze starostw województwa wielkopolskiego”.
8. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê ze sprawozdaniem z wysokoœci œrednich wynagrodzeñ
nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szko³ach prowadzonych przez Powiat Poznañski za 2010 r.
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem MEN, sprawozdanie zosta³o sporz¹dzone w oparciu
o wydatki szkó³ poniesione w roku 2010 na
wynagrodzenia w sk³adnikach wskazanych
w art. 30 ustawy Karta Nauczyciela oraz
stan zatrudnienia w etatach w poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Z uwagi na to, ¿e kwota ró¿nicy miêdzy faktycznie poniesionymi wydatkami, a wydatBiuletyn Powiatu Poznañskiego

kami minimalnymi, jakie powinny byæ
poniesione, jest dodatnia, nie ma koniecznoœci ustalania wysokoœci dodatku uzupe³niaj¹cego dla nauczycieli w powiecie
poznañskim. Sprawozdanie zosta³o przekazane: Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
Radzie Powiatu w Poznaniu, dyrektorom
szkó³ prowadzonych przez Powiat Poznañski, Zwi¹zkom Zawodowym.
11. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na zg³oszenie zmodernizowanych obiektów na terenie
powiatu poznañskiego do konkursu „Modernizacja Roku 2010” – etap II. Zarz¹d na
posiedzeniu w dniu 29 listopada 2010 r.
postanowi³ zg³osiæ 8 zadañ do I etapu konkursu „Modernizacja Roku 2010”. W zwi¹zku z otrzymaniem zaproszenia do wziêcia
udzia³u w II etapie konkursu Zarz¹d postanowi³ zg³osiæ nastêpuj¹ce inwestycje:
– boisko do pi³ki no¿nej i plac zabaw
w OWR w Kobylnicy zrealizowane
w ramach programu „Promocja zdrowia
poprzez sport – zespó³ przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznañskim” – koszt zg³oszenia: 5.490,00 z³,
– boisko wielofunkcyjne i plac zabaw
w DD w Kórniku-Bninie zrealizowane
w ramach programu „Promocja zdrowia
poprzez sport – zespó³ przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznañskim” – koszt zg³oszenia: 5.490,00 z³,
– kompleks sportowy, na który sk³adaj¹
siê: boiska wielofunkcyjne i bie¿nia zrealizowane w ramach programu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim”
oraz obiekt sportowy zrealizowany
w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” przy ZS w Mosinie – koszt
zg³oszenia: 7.320,00 z³,
– boisko wielofunkcyjne w ZS w Rokietnicy – Szko³a w Murowanej Goœlinie,
zrealizowane w ramach programu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim” –
koszt zg³oszenia: 4.270,00 z³,
– boisko wielofunkcyjne w OSW w Mosinie zrealizowane w ramach programu
„Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk
wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim” – koszt zg³oszenia: 2.440,00 z³,
– renowacja elewacji budynku szko³y
SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach – koszt zg³oszenia: 7.320,00 z³.
Koszt zg³oszenia 6 obiektów wyniesie
32.330.00 z³.
12. Zarz¹d Powiatu pozytywnie rozpatrzy³ wniosek Dyrektora ZS w Mosinie o wyra¿enie
zgody na dokszta³canie w formie konsultacji
indywidualnych w WODiDZ w Mosinie dla
uczniów klasy III zasadniczej szko³y zawodowej w zawodzie introligator. Koszt kszta³cenia 11 (przy pocz¹tkowym zg³oszeniu 20
osób) uczniów w trybie konsultacyjnym wynosi 1.375,00 z³ brutto i jest mniejszy ni¿
koszt kszta³cenia grupy w ramach kursu.
13. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na ustanowienie zawodowej niespokrewnionej
z dzieckiem rodziny zastêpczej o charakterze pogotowia rodzinnego w Powiecie Poznañskim. Ww. osoba uzyska³a pozytywn¹
opiniê OPS w Kórniku wydan¹ na podstawie wywiadu œrodowiskowego oraz odby³a szkolenie dla kandydatów zg³aszaj¹cych
gotowoœæ do pe³nienia funkcji rodziny zastêpczej i otrzyma³a stosowne zaœwiadczenie kwalifikacyjne. Równie¿ PCPR
pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o ustanowienie ww. zawodow¹ rodzina zastêpcz¹.
Zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem
rodzinie zastêpczej o charakterze pogotowia rodzinnego w okresie pozostawania
w gotowoœci do przyjêcia dziecka przys³uguje miesiêczne wynagrodzenie w wysokoœci 95% podstawy wynosz¹cej obecnie
1.647,00 z³, co stanowi kwotê 1.564,65 z³.
Natomiast z dniem przyjêcia pierwszego
dziecka – w wysokoœci 160% ww. podstawy,
luty 2011

33

tj. 2.635,20 z³. Œrodki na wynagrodzenie zawodowej rodziny zastêpczej s¹ zaplanowane w bud¿ecie PCPR.
14. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wnioskiem
Dyrektora ZS w Rokietnicy i pozytywnie
zaopiniowa³ kandydaturê pani A. Cichej na
pe³nienie obowi¹zków wicedyrektora szko³y w zwi¹zku z d³u¿sz¹ nieobecnoœci¹ dyrektora szko³y.
15. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na przerwê
urlopow¹ w okresie wakacyjnym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Poznañski: PPP
w Luboniu (jednostka macierzysta wraz
z filiami) – przerwa od 4 do 29 lipca 2011 r.,
PPP w Mosinie (jednostka macierzysta
wraz z fili¹) – przerwa od 18 lipca do 19
sierpnia 2011 r., PPP w Swarzêdzu (jednostka macierzysta) bêdzie pracowa³a w trybie
ci¹g³ym, filia Czerwonak – przerwa od 1 do
12 sierpnia 2011 r., filia Murowana Goœlina – przerwa od 1 do 12 sierpnia 2011 r.,
filia Kostrzyn – przerwa od 18 lipca do 12
sierpnia 2011 r., filia Pobiedziska – przerwa
od 25 lipca do 19 sierpnia 2011 r.
16. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na przyst¹pienie Powiatu Poznañskiego do realizacji
projektów w charakterze partnera w ramach
organizowanego przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci konkursu Funduszu
Grantów na Inicjatywy. Zarz¹d wyrazi³ zgodê na przyst¹pienie do nastêpuj¹cych projektów: „Modelowanie ³añcuchów wartoœci dla
przedsiêbiorstw akademickich w ramach
du¿ych aglomeracji” – przygotowanego
przez Fundacjê Forum Nowoczesnych Technologii oraz „Œwiadoma Przedsiêbiorczoœæ”
– przygotowanego przez Polsk¹ Izbê Gospodarcz¹.
17. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê ze sprawozdaniem z postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych przez
Biuro Zamówieñ Publicznych w 2010 r.
W 2010 r. Biuro Zamówieñ Publicznych
wszczê³o 124 postêpowania, w wyniku których zawarte zosta³y umowy na ³¹czn¹
kwotê 27.059.676,34 z³ brutto. Zamówienia
zosta³y udzielone w trybie:
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a) przetargu nieograniczonego –
22.728.604,97 z³ brutto, w tym:
– dostawy – 4.600.447,13 z³ brutto,
– us³ugi – 2.967.721,32 z³ brutto,
– roboty budowlane –15.160.436,52 z³
brutto,
b) zapytania o cenê w wyniku przeprowadzonego postêpowania na œwiadczenie
sprz¹tania budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyleg³ym oraz
pomieszczeñ biurowych filii Wydzia³u
Komunikacji i Transportu w Swarzêdzu,
ul. Poznañska 25, na kwotê 381.336,24 z³
brutto,
c) zamówienia z wolnej rêki –
3.949.735,13 z³ brutto, w tym:
– dostawy – 3.129.175,60 z³ brutto,
– us³ugi – 277.833,66 z³ brutto,
– roboty budowlane – 542.725,87 z³ brutto.
W 2010 r. zawarte zosta³y umowy, które
dotyczy³y postêpowañ wszczêtych jeszcze
w roku 2009. Wartoœæ tych umów wynios³a ³¹cznie 283.112,89 z³ brutto, w tym:
a) dostawa artyku³ów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu – 94.000,00 z³ brutto,
b) dostawa sprzêtu sieciowego, czêœci komputerowych oraz pakietu serwisowego
urz¹dzeñ sieciowych dla Starostwa Powiatowego, z mo¿liwoœci¹ sk³adania ofert
czêœciowych – 113.585,33 z³ brutto,
c) zamówienie dodatkowe do umowy
ZP.3432-19/09 z dnia 23 wrzeœnia 2009 r.
na renowacjê elewacji budynku Szko³y
SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach – 46.594,47 z³ brutto,
d) zamówienie uzupe³niaj¹ce do umowy
ZP.3432-36/09 z dnia 6 paŸdziernika
2009 r. na remont pomieszczeñ biurowych IV piêtra budynku przy ul. S³owackiego 8 w Poznaniu – 28.933,09 z³
brutto.
Opracowa³a:
Justyna Nowakowska
Wydzia³ Organizacyjny
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Sprawozdanie z posiedzeñ komisji
w Poznaniu w lutym 2011 r.
9 lutego 2011 r.
Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzono skargê, która wp³ynê³a do Rady Powiatu w Poznaniu.
ä

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
zapozna³a siê z zadaniami Wydzia³u Promocji
dotycz¹cymi zakresu dzia³ania Komisji Kultury
oraz z zadaniami pracowników Wydzia³u i zakresem ich odpowiedzialnoœci. Ponadto omówiono konkursy dotycz¹ce zakresu dzia³ania
Komisji realizowane w roku 2011 przez Powiat
Poznañski. W spotkaniu uczestniczyli: Tomasz
£ubiñski, Wicestarosta Poznañski oraz Daria
Tonder, zastêpca dyrektora Wydzia³u Promocji
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
15 lutego 2011 r.
Goœciem posiedzenia Komisji Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia by³a El¿bieta Bijaczewska, dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, która przybli¿y³a funkcjonowanie PCPR oraz omówi³a sprawozdanie z jego pracy.
ä

16 lutego 2011 r.
Odby³o siê posiedzenie Komisji Oœwiaty i Wychowania, podczas którego goszczono dyrektorów szkó³ prowadzonych przez Powiat
Poznañski. Komisja zapozna³a siê z informacj¹
na temat funkcjonowania placówek, a tak¿e
przedyskutowa³a ich bie¿¹ce problemy.

sta³ych

Rady

Powiatu

w Poznaniu, który przedstawi³ informacjê na
temat funkcjonowania Wydzia³u.
17 lutego 2011 r.
Cz³onkowie Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury spotkali siê z Wojciechem
Jankowiakiem, Wicemarsza³kiem Województwa
Wielkopolskiego, który przedstawi³ informacjê
na temat kolei w aglomeracji poznañskiej. Komisja zapozna³a siê tak¿e z planem remontów
i inwestycji na drogach powiatu poznañskiego,
w tym na odcinkach dróg w granicach administracyjnych miast. Ponadto zaopiniowano
projekty uchwa³ na IV sesjê Rady Powiatu.
W spotkaniu uczestniczyli: Jan Grabkowski,
Starosta Poznañski, Tomasz £ubiñski, Wicestarosta Poznañski oraz Marek Borowczak, dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych.
ä

ä 21 lutego 2011 r.
Goœciem Komisji Promocji Rozwoju i Integracji Europejskiej by³ Tomasz Morawski, dyrektor Wydzia³u Promocji Starostwa Powiatowego.
Uczestnicy posiedzenia dyskutowali na temat
dzia³añ promocyjnych Powiatu Poznañskiego.

ä

W obradach Komisji Ochrony Œrodowiska
i Rolnictwa uczestniczy³ Romuald Grabiak,
dyrektor Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa Starostwa Powiatowego

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

ä 22 lutego 2011 r.
Komisja Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu zaopiniowa³a plan pracy na 2011 rok
oraz projekty uchwa³ na IV sesjê Rady Powiatu.
W posiedzeniu udzia³ wziêli: Jan Grabkowski,
Starosta Poznañski, Wicestarosta Tomasz £ubiñski oraz Renata Ciurlik, Skarbnik Powiatu.
Przygotowali:
Karol Cenkier, Krystyna Kotkowska,
Lidia Martysz
Biuro Rady
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Zimowe wakacje, choæ krótsze od letnich, mog¹ byæ równie ciekawe i przyjemne.
Przekona³y siê o tym dzieci, które bra³y
udzia³ w pó³koloniach zorganizowanych
przez Oœrodek Kultury w Luboniu.
Zajêcia mia³y charakter wyjazdowy – ka¿dego poranka dzieci wyrusza³y w drogê, aby mi³o
spêdziæ czas w nowym miejscu. W programie
pó³kolonii znalaz³y siê wycieczka do kina na
najnowsz¹, trójwymiarow¹ czêœæ „Opowieœci
z Narnii” i brykanie w aquaparku w Suchym
Lesie. Dzieci zwiedzi³y Wielkopolskie Muzeum
Po¿arnictwa w Rakoniewicach, gdzie mog³y
obejrzeæ sprzêty stra¿ackie z ubieg³ych stuleci:
sikawki, pompy, sygnalizatory alarmowe, dawne wozy stra¿ackie, sztandary i odznaczenia stra-

Jedn¹ z atrakcji pó³kolonii by³a wycieczka do aquaparku

Podczas ferii nie mog³o zabrakn¹æ tradycyjnego
pieczenia kie³basek

¿aków za ich dzieln¹ i odpowiedzialn¹ pracê.
Wielkie wra¿enie zrobi³y audiowizualne inscenizacje po¿arów w lesie i mieszkaniu oraz
symulacja jazdy wozem stra¿ackim na akcjê.
Pouczaj¹ca lekcja muzealna na temat pracy
i historii stra¿y po¿arnej niew¹tpliwie zapadnie
dzieciom na d³ugo w pamiêæ.
Ostatniego dnia uczestnicy pó³kolonii odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne w Dru¿ynie, gdzie odbywa³y siê jazdy na kucykach
i przeja¿d¿ki po lesie bryczk¹ zaprzê¿on¹ w dwa
konie. Czas w gospodarstwie umili³y dzieciom
gor¹ca herbatka i pieczone przy ognisku kie³baski.
Zapraszamy na nastêpne pó³kolonie, Oœrodek Kultury czeka na Was latem!
Joanna Gryczyñska
Oœrodek Kultury w Luboniu
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Zdjêcie: Tomasz Skupio

Setne urodziny
mieszkanki powiatu
poznañskiego
Dziewi¹tego lutego br. setne urodziny obchodzi³a pani Kazimiera KaŸmierczak z Pobiedzisk. Z tej okazji w Urzêdzie Miasta i Gminy
Pobiedziska, na zaproszenie Burmistrza Micha³a Podsady, jubilatka wraz z rodzin¹ uczestniczy³a w okolicznoœciowym spotkaniu.
W imieniu Starosty Poznañskiego, Jana
Grabkowskiego ¿yczenia urodzinowe z³o¿y³ jubilatce jego asystent Tomasz Skupio. Wrêczy³
jej równie¿ bukiet ró¿, list gratulacyjny oraz
album z najpiêkniejszymi dworami i pa³acami
w powiecie.

Zdjêcia: Joanna Gryczyñska

Ferie z kultur¹

Pani Kazimiera KaŸmierczak (w œrodku) œwiêtowa³a
setne urodziny

Szanownej seniorce sk³adamy najserdeczniejsze gratulacje oraz ¿yczenia zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyœlnoœci.
Karolina Korcz
Gabinet Starosty
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Futsal w Sw
ar
zêdzu
Swar
arzêdzu

Podczas imprezy dzieci uczy³y siê wspinaczki

wa³y, chêæ pokonywania kolejnych etapów na
œcianie wspinaczkowej równie¿.
Impreza „Powiat Dzieciom” odbywa siê od
kilku lat w okresie ferii zimowych. Dotychczas
zorganizowano m.in. seans filmowy, zajêcia na
p³ywalni, turniej bowlingowy oraz kulig.
Justyna Siepietowska-Jarzyñska
Wydzia³ Promocji

Trening futsalu pod okiem brazylijskiego
instruktora to sportowa propozycja przygotowana przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Na zaproszenie Powiatu Poznañskiego
w Zespole Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu goœci³ instruktor halowej pi³ki no¿nej z partnerskiego
regionu São Josè dos Pinhais.

i uczennice swarzêdzkiej „Jedynki”. Okazjê do
wymiany doœwiadczeñ wykorzystali równie¿ nauczyciele, którzy przygl¹dali siê prowadzonym
przez instruktora zajêciom.
Wizyta Ricardo Karama to ju¿ czwarta „brazylijska” propozycja przygotowana przez Powiat. Wczeœniej mieszkañcy mogli skorzystaæ
z lekcji samby, brazylijskich tañców regionalnych czy capoeiry.

Uczniowie podziwiali umiejêtnoœci instruktora...

a póŸniej sami wprowadzali jego wskazówki w ¿ycie

Ricardo Karam, który od 12 lat jest instruktorem futsalu, ma na koncie sporo sukcesów, m.in.
drugie miejsce w stanowych mistrzostwach
w Brazylii. Przez 2 lata uczy³ równie¿ zasad tej
gry w Nowej Zelandii. W ci¹gu 5 dni oko³o 100
uczniów mia³o okazjê podszkoliæ swoje umiejêtnoœci w tej dyscyplinie sportowej podczas zajêæ
wychowania fizycznego. Z du¿ym entuzjazmem
w grze wziêli udzia³ zarówno uczniowie, jak

Warto przypomnieæ, ¿e wspó³praca z São
Josè dos Pinhais prowadzona jest ju¿ od 8 lat.
Przybli¿enie kultury brazylijskiej mieszkañcom
powiatu oraz zaprezentowanie tradycji i walorów kulturalnych powiatu poznañskiego goœciom z Brazylii jest elementem realizacji
za³o¿eñ wspó³pracy zagranicznej.
Hanna Kolanowska-Pogrzebna
Wydzia³ Promocji

Biuletyn Powiatu Poznañskiego
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Zdjêcia: Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Nauka wspinaczki pod okiem instruktorów to g³ówna atrakcja tegorocznej edycji
imprezy „Powiat Dzieciom”. Wychowankowie oœrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Poznañski bawili siê
w czwartek 10 lutego br. w klubie „Œwiat
wspinaczki i rekreacji Avana” w Poznaniu.
W imprezie wziê³o udzia³ 40 wychowanków powiatowych placówek z Kórnika-Bnina,
Swarzêdza i Kobylnicy, z których wiêkszoœæ
nigdy nie próbowa³a si³ w tego typu sporcie.
Wœród uczestników prym wiod³o kilkoro dzieci, które podczas pokonywania wysokiej na
10 metrów œciany od razu z³apa³y wspinaczkowego bakcyla. Dla urozmaicenia tego dnia zorganizowano konkurs, w którym zwyciêska
ósemka zdoby³a torby z logo Powiatu Poznañskiego. Po prawie dwugodzinnym wysi³ku
wszyscy udali siê na posi³ek. Humory dopisy-

Zdjêcie: Katarzyna Kazmucha

Po
wiat Dzieciom 2011
Powiat

Konkurs
„W powiat z klas¹…”
rozpoczêty

Od 1 marca br. Powiat Poznañski zaprasza uczniów
klas IV-VI szkó³ podstawowych do udzia³u w trzeciej edycji konkursu „W powiat z klas¹...”. Zadaniem m³odych
i utalentowanych mieszkañców powiatu jest zareklamowanie swojej ma³ej ojczyzny w folderze turystycznym.
Konkurs jest doskona³¹ okazj¹, ¿eby pochwaliæ siê znajomoœci¹ atrakcji w rodzimej gminie. Naprawdê nie trzeba wiele, aby
to zrobiæ. Wystarczy ciekawy pomys³ i wspó³praca klasy.
Potem jeszcze tylko aparat fotograficzny i komputer. I oczywiœcie, jak do ka¿dego dzia³ania, mnóstwo pasji. W tak prosty sposób powstaæ mo¿e naprawdê atrakcyjny przewodnik,
zachêcaj¹cy do odwiedzania i poznawania interesuj¹cych
miejsc w najbli¿szej okolicy.
Liczymy na pomys³owoœæ i zaanga¿owanie uczniów
w konkursie „W powiat z klas¹...”. Jesteœmy pewni, ¿e konkurs nie tylko pozwoli poznaæ malownicze zak¹tki w³asnej
gminy, ale niew¹tpliwie bêdzie te¿ dobr¹ zabaw¹.
Foldery mo¿na nadsy³aæ do 29 kwietnia 2011 r. Szczegó³owe informacje na temat konkursu dostêpne s¹ w regulaminie na stronie www.powiat.poznan.pl.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem
telefonu 61 841 07 88.
Agnieszka Witt
Wydzia³ Promocji

Puszcza Zielonka
na cztery pory roku
Mieszkañcy powiatu poznañskiego maj¹
szansê wzi¹æ udzia³ w ciekawym konkursie
fotograficznym. Ka¿dy, kto stanie w szranki, mo¿e siê sprawdziæ w fotografii przyrodniczej i reporta¿owej, której motywem
przewodnim bêdzie Puszcza Zielonka.
Konkurs Obiektywna Zielonka potrwa ca³y
rok, dziêki czemu bêdzie mo¿na uwieczniæ
wygl¹d Puszczy w ci¹gu czterech pór roku. Specjalna kategoria oceny zdjêæ – Jubileuszowa –
wi¹¿e siê z tegorocznym œwiêtem Czerwonaka,
tj. 600-leciem istnienia tej miejscowoœci.
W jury konkursu zasi¹dzie m.in. zawodowy
fotografik Elizeusz Cieœlik, nale¿¹cy do Polskiego Zwi¹zku Fotografów Przyrody. Wœród
nagród pojawi¹ siê talony na sprzêt i us³ugi fotograficzne, sprzêt sportowy i inne – sponsorów
regularnie przybywa. Patronat medialny nad
przedsiêwziêciem objê³o Radio Emaus (89.9
FM).
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My wiemy, ¿e Puszcza Zielonka jest atrakcyjna przez ca³y rok, a Ty? Jeœli jeszcze nie wiesz
– masz okazjê siê przekonaæ podczas sesji fotograficznej zim¹, wiosn¹, latem i jesieni¹... Zanim
wyruszysz w teren – zapoznaj siê z regulaminem
i wype³nij kartê zg³oszenia. Szczegó³y na stronie internetowej www.puszcza-zielonka.pl.
Powodzenia!
Na podstawie informacji uzyskanych od
Zwi¹zku Miêdzygminnego Puszcza Zielonka
Opracowa³:
Ziemowit Mal¹g
Wydzia³ Promocji
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Miêdzypokoleniowo biegali na orientacjê
otrzymywali legendarn¹ Blachê „Nietoperza” –
najbardziej po¿¹dan¹ odznakê wœród harcerzy
biegaj¹cych na orientacjê. Najm³odsi uczestnicy tegorocznego „Nietoperza” byli w wieku 14
lat; najstarszy uczestnik, który zaj¹³ 3. miejsce
na trasie jubileuszowej (2000 m), to 69-letni
Jerzy Zygar³owski z „B³êkitnej Czternastki”. Po
powrocie z biegu mo¿na by³o poœpiewaæ z gitar¹
i powspominaæ dawne zawody – ostatni p³omieñ
kominkowej œwieczki zgas³ o 5.30 nad ranem.
Warto zaznaczyæ, ¿e pierwsze biegi na orientacjê „Nietoperz” zosta³y zorganizowane w ro-

Zdjêcia: Organizatorzy

W nocy z 19 na 20 lutego br., w weekend
poprzedzaj¹cy harcerskie œwiêto – Dzieñ
Myœli Braterskiej, po raz trzydziesty odby³y siê Mistrzostwa Chor¹gwi Wielkopolskiej
ZHP w Nocnych Biegach na Orientacjê. Zawody zbieg³y siê tak¿e z jubileuszem 100-lecia harcerstwa.
Ze wzglêdu na jubileuszow¹ 30. edycjê
imprezy do udzia³u zaproszono nie tylko aktywnie dzia³aj¹cych harcerzy i instruktorów, ale
tak¿e „weteranów”, czyli tych, którzy dawniej
brali udzia³ w zawodach.

W tegorocznej edycji imprezy wziê³a udzia³ rekordowa liczba uczestników

Baza biegów tradycyjnie by³a nieznana
uczestnikom a¿ do dnia zawodów – okaza³a siê
ni¹ bursa w Zielonce ko³o Murowanej Goœliny.
Po szkoleniu z poruszania siê ze specjaln¹ map¹
do orientacji i po apelu otwieraj¹cym zawody
rozpocz¹³ siê kominek, czyli tradycyjne harcerskie œpiewogranie. Kominek mia³ tym razem
charakter pokoleniowy – m³odzi harcerze mogli
us³yszeæ historiê powstania zawodów, nazwy
i symbolu „Nietoperza” od ich twórców. Punktualnie o godzinie 20.00 nast¹pi³ start – na trzy
przygotowane trasy o d³ugoœci 7300 m, 3900 m,
2000 m wybiegli pierwsi zawodnicy.
Mistrzem Chor¹gwi Wlkp. ZHP zosta³
£ukasz Grabowski z 11 PDH „Tajga”, pierwsze
miejsce wœród kobiet zajê³a Anna Mazurczak
z 68 PDH „BePrepared”. Zawodnicy, którzy pokonali trasê w okreœlonym limicie czasowym,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

ku 1978 i s¹ najstarszymi tego typu harcerskimi
nocnymi zawodami w Polsce. Tegoroczna edycja imprezy odby³a siê m.in. pod patronatem
Starosty Poznañskiego.
phm Jakub Zygar³owski
Komendant XXX Nietoperza 1978-2011
Organizatorzy: Harcerski Klub Sportowy HADES,
XIV Szczep Harcerski B³êkitna Czternastka. Patronat:
Komenda Chor¹gwi Wlkp. ZHP, Marek WoŸniak –
Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego, Jan Grabkowski – Starosta Poznañski, Tomasz £êcki – Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goœlina. Sponsor
g³ówny: Woda Góry Las www.wgl.pl. Sponsor strategiczny: FX partnerzy Nietypowe imprezy integracyjne dla firm www.fxpartnerzy.pl. Sponsorzy: Sim-Art,
BG, Fla.pl, Axel. Patronat medialny: Gazeta Wyborcza,
Onet.pl, Telewizja WTK, Portal epoznan.pl, Radio
Merkury, Czuwaj.pl, Harcerz Rzeczpospolitej.
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