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IV Gala Wolontariatu
„Serce za serce” – takie has³o przyœwieca³o tegorocznej
Gali Wolontariatu, podczas której zostali uhonorowani wyró¿niaj¹cy siê wolontariusze z terenu powiatu poznañskiego.
Spotkanie odby³o siê 17 maja br. w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu.
Imprezê otworzy³ Jan Grabkowski, Starosta Poznañski.
Wspólnie z Zarz¹dem i Rad¹ Powiatu z³o¿y³ serdeczne podziêkowania wszystkim osobom, które codziennie poœwiêcaj¹ swój
czas i energiê na rzecz potrzebuj¹cych. Starosta podkreœli³ wa¿n¹
rolê, jak¹ wolontariusze odgrywaj¹ w ¿yciu publicznym. Doda³
tak¿e, ¿e rzesza aktywistów dzia³aj¹cych na terenie powiatu napawa optymizmem i dum¹.

Zdjêcie: Tomasz Skupio

Adres redakcji:
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60-509 Poznañ
tel.: 61 841 07 73
fax: 61 847 34 21
e-mail:
biuletyn@powiat.poznan.pl
l
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo WiS
ul. Gromadzka 23
61-655 Poznañ
tel./fax: 61 826 77 52
e-mail:
biuro@wydawnictwowis.pl
http:
www.wydawnictwowis.pl
l
Redakcja zastrzega
sobie prawo
do wprowadzania zmian
w nades³anych tekstach.
l
Zdjêcie na ok³adce:
Ziemowit Mal¹g
l

2

maj

2011

Wolontariuszom gratulowali: Piotr Burdajewicz, Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu; Ewa Dalc, Cz³onek Zarz¹du oraz radny Zbigniew Andrusiak

Tegorocznych wyró¿nionych wskazywa³y organizacje spo³eczne. Wœród nagrodzonych znajdowa³y siê osoby w ró¿nym
wieku – od uczniów szkó³ podstawowych po seniorów. Wszyscy
uhonorowani wolontariusze otrzymali pami¹tkowe statuetki.
Galê uœwietni³ wystêp artystyczny Tomasza Paw³owskiego
wraz z zespo³em pod kierownictwem prof. Arnolda D¹browskiego oraz koncert Remigiusza Szumana, wirtuoza gitary klasycznej.
Inicjatorem spotkania by³a Komisja Polityki Spo³ecznej
i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznañskiego. Imprezê poprowadzi³a Ewa Dalc, Cz³onek Zarz¹du Powiatu, której szczególnie bliskie s¹ zagadnienia zwi¹zane z pomoc¹ spo³eczn¹
i ochron¹ zdrowia.
Krystyna Kotkowska
Biuro Rady
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Znamy ju¿ Stra¿aków Roku Powiatu
Poznañskiego
St. kpt. Daniel Modrzyk z Mosiny i druh Bernard Jankowski ze Stêszewa
zwyciê¿yli w XII edycji konkursu „Stra¿ak Roku Powiatu Poznañskiego”. Wyniki
wspó³zawodnictwa organizowanego przez Powiat Poznañski zosta³y og³oszone
podczas obchodów Dnia Stra¿aka 14 maja br. w Krzesinach.
Drugie miejsce w konkursie zaj¹³ druh Józef Drzewiecki z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Swarzêdzu, a trzeci¹ lokatê uzyska³ druh
Micha³ Kasperczak z OSP w Luboniu. Laureatom nagrody finansowe wrêczyli: Jan Grabkowski, Starosta Poznañski oraz Piotr
Burdajewicz, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Poznañskiego.

PSP, a tak¿e odznaczono zas³u¿onych stra¿aków i druhów.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu oraz Starosta
Poznañski z laureatami konkursu

Og³oszenie wyników konkursu nast¹pi³o podczas
powiatowych obchodów Dnia Stra¿aka

Konkurs rozegrano w dwóch kategoriach –
stra¿aków zawodowych i ochotników. Zgodnie
z regulaminem w pierwszym przypadku prawo
zg³aszania kandydatów mieli wójtowie lub burmistrzowie wspólnie z zarz¹dem gminnym
OSP RP. Natomiast stra¿aków zawodowych rekomendowa³ Komendant Miejski Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu.

Uroczystoœci zgromadzi³y przedstawicieli
Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Stra¿y
Po¿arnej, Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
Miasta Poznania, Komendy Miejskiej Policji,
Wojska Polskiego oraz Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku OSP RP. W obchodach
uczestniczy³y tak¿e rodziny stra¿aków i druhów.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej goœcie zostali
uraczeni pyszn¹ stra¿ack¹ grochówk¹.

Zdjêcia: £ukasz Sobolewski

W dalszej czêœci spotkania Starosta Poznañski wraz z Komendantami Wojewódzkim
i Miejskim PSP przekazali stra¿akom ochotnikom z Czerwonaka wycofany ze s³u¿by w PSP
samochód marki Lublin.

Rozstrzygniêcie konkursu to nie wszystkie atrakcje obchodów Dnia Stra¿aka.
W trakcie uroczystoœci zaprzysiê¿ono w³¹czanych do s³u¿by stra¿aków, wrêczono mianowania na wy¿sze stopnie funkcjonariuszom
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

£ukasz Sobolewski
Wydzia³ Bezpieczeñstwa,
Zarz¹dzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich
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UCHWA£Y
podjête na Sesji
10 maja 2011 r.

Rady

Powiatu

Uchwa³a nr VII/49/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Na podstawie art. 12, pkt 6 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 200, poz. 1688;
Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; nr 200, poz. 1688;
nr 214, poz. 1806; 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;
nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142
i 146; nr 40, poz. 230; nr 106, poz. 675) oraz art. 270,
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240; 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.
Zatwierdza siê sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania bud¿etu Powiatu
Poznañskiego za 2010 rok.

w

Poznaniu

w

dniu

nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2004 r.
nr 153, poz. 1271; nr 102, poz. 1055; 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; nr 157, poz. 1241; Dz.U.
z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 40, poz. 230; nr
106, poz. 675) oraz art. 271, ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr
157, poz. 1240; 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.
Po zapoznaniu siê z:
1) sprawozdaniem z wykonania bud¿etu za 2010
rok,
2) sprawozdaniem finansowym za 2010 rok,
3) opini¹ bieg³ego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
4) opini¹ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
5) informacj¹ o stanie mienia Powiatu,
6) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
udziela siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu za rok 2010.
§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§ 2.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uchwa³a nr VII/50/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie: udzielenia Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu absolutorium z tytu³u wykonania bud¿etu na 2010 rok.
Na podstawie art. 12, pkt 6 i art. 30, ust. 1a 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 200, poz. 1688; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568;
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Uchwa³a nr VII/51/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y nr XLIV/361/III/
2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r.
Na podstawie art. 2, ust. 4, art. 12, pkt 1 i 10 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 200, poz. 1688; Dz.U. z 2003 r. nr 162,
poz. 1568; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2004 r. nr 153, poz. 1271; nr 102, poz. 1055;
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

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) i art. 16c,
ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañstwowych (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 235,
poz. 2000; Dz.U. z 2006 r. nr 220, poz. 1600; Dz.U.
z 2009 r. nr 168, poz. 1323; Dz.U. z 2010 r. nr 18,
poz. 96) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala:
§ 1.
W uchwale nr XLIV/361/III/2010 Rady Powiatu
w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie
ustanowienia Statutu Powiatu Poznañskiego wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 58, ust. 2, pkt 4 wyrazy „gospodarowanie
mieniem powiatu” zastêpuje siê wyrazami „wykonywanie bud¿etu powiatu”,
2) w § 63 ust. 5 otrzymuje brzmienie „5. Do podejmowanych uchwa³ przez zarz¹d stosuje siê odpowiednio § 14, ust. 1 statutu.”
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Uzasadnienie:
Zmiana uchwa³y nr XLIV/361/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie
ustanowienia Statutu Powiatu Poznañskiego wynika z przyczyn technicznych – omy³ki drukarskiej,
powsta³ej przy przetwarzaniu pliku z treœci¹ uchwa³y
na wersjê XML, któr¹ przekazuje siê do publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. W § 58, ust. 2, pkt 3 i 4 powtórzony zosta³ zapis „gospodarowanie mieniem powiatu” i taka
treœæ zosta³a opublikowana w Dzienniku Urzêdowym
nr 216, poz. 3939 z dnia 22 paŸdziernika 2010 r.
Nie ma innej mo¿liwoœci skorygowania oczywistego b³êdu drukarskiego w opublikowanej ju¿ uchwale, jak tylko poprzez podjêcie uchwa³y zmieniaj¹cej,
gdzie powtórzony zapis zast¹pi siê wyrazami „wykonywanie bud¿etu powiatu”.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Uchwa³a nr VII/52/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie: w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: 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) Rada
Powiatu w Poznaniu uchwala:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem
okreœla zasady dzia³ania Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, tryb pracy, a tak¿e inne postanowienia
zwi¹zane z prac¹ Starostwa.
§ 2.
Ilekroæ w Regulaminie bez bli¿szego okreœlenia jest
mowa o:
Powiecie – nale¿y przez to rozumieæ Powiat Poznañski,
Radzie – nale¿y przez to rozumieæ Radê Powiatu
Poznañskiego,
Zarz¹dzie – nale¿y przez to rozumieæ Zarz¹d Powiatu Poznañskiego,
Staroœcie – nale¿y przez to rozumieæ Starostê Poznañskiego,
Wicestaroœcie – nale¿y przez to rozumieæ Wicestarostê Poznañskiego,
Cz³onkach Zarz¹du – nale¿y przez to rozumieæ
Cz³onków Zarz¹du Powiatu,
Skarbniku – nale¿y przez to rozumieæ Skarbnika
Powiatu,
Sekretarzu – nale¿y przez to rozumieæ Sekretarza
Powiatu,
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Osobie nadzoruj¹cej – nale¿y przez to rozumieæ
odpowiednio Starostê, Wicestarostê, Cz³onków
Zarz¹du, Skarbnika oraz Sekretarza, nadzoruj¹cych wewnêtrzne komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu,
Starostwie – nale¿y przez to rozumieæ Starostwo
Powiatowe w Poznaniu,
Statucie – nale¿y przez to rozumieæ Statut Powiatu
Poznañskiego,
Regulaminie – nale¿y przez to rozumieæ niniejszy
Regulamin.
§ 3.
Starostwo jest jednostk¹ bud¿etow¹ Powiatu, przy
pomocy której Zarz¹d wykonuje zadania Powiatu.
§ 4.
Siedzib¹ Starostwa jest miasto Poznañ.
§ 5.
Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników Starostwa jest Starosta.
§ 6.
Do zakresu dzia³ania Starostwa nale¿y wykonywanie:
1) zadañ okreœlonych ustawami:
a) zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym,
b) zadañ z zakresu administracji rz¹dowej,
c) innych zadañ,
2) zadañ powierzonych na podstawie porozumieñ
zawartych przez Powiat,
3) innych zadañ, okreœlonych uchwa³ami Rady i Zarz¹du.
§ 7.
W swych dzia³aniach Starostwo kieruje siê zasadami praworz¹dnoœci, sprawiedliwoœci, wspó³dzia³ania
i dialogu spo³ecznego.
§ 8.
1. Starostwo jest pracodawc¹ dla zatrudnionych
w nim pracowników w rozumieniu przepisów
kodeksu pracy.
2. Obowi¹zki Starosty jako kierownika Starostwa
Powiatowego, obowi¹zki pracowników Starostwa, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy
zwi¹zane ze stosunkiem pracy okreœla Regulamin
Pracy Starostwa.
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ROZDZIA£ II
Zasady kierowania Starostwem
§ 9.
1. Starosta organizuje pracê Zarz¹du i Starostwa,
kieruje bie¿¹cymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewn¹trz.
2. W sprawach niecierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych
z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezpoœrednio zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych spowodowaæ znaczne straty
materialne Starosta podejmuje niezbêdne czynnoœci nale¿¹ce do w³aœciwoœci Zarz¹du Powiatu.
Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych, które stanowi Rada Powiatu w formie
uchwa³y, je¿eli ustawa upowa¿niaj¹ca do wydania aktu nie stanowi inaczej.
3. Czynnoœci, o których mowa w ust. 2, wymagaj¹
przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym
posiedzeniu Zarz¹du Powiatu.
4. Starosta jest kierownikiem Starostwa, zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
oraz zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej lub
upowa¿nia do ich wydawania Wicestarostê,
Cz³onków Zarz¹du, pracowników Starostwa,
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
chyba ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez Zarz¹d Powiatu.
§ 10.
1. Do zadañ Starosty jako przewodnicz¹cego zarz¹du w zakresie organizowania pracy Zarz¹du nale¿y w szczególnoœci:
1) zwo³ywanie posiedzeñ Zarz¹du, nadzór nad
przygotowywaniem materia³ów na posiedzenia i przygotowanie porz¹dku obrad Zarz¹du,
2) okreœlenie czasu i miejsca posiedzenia Zarz¹du,
3) nadzorowanie przygotowywania projektów
uchwa³ pod obrady Rady,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia Zarz¹du.
2. Do Starosty jako kierownika Starostwa nale¿y
w szczególnoœci:
1) kierowanie i nadzór nad prac¹ Starostwa,
2) prowadzenie polityki kadrowej i p³acowej,
w tym ustalanie liczby etatów w komórkach
organizacyjnych na wniosek Osób nadzoruj¹cych,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

3) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników Starostwa,
4) reprezentowanie Starostwa na zewn¹trz.
3. W ramach przyjêtego podzia³u zadañ do Starosty
nale¿¹ w szczególnoœci sprawy z zakresu:
1) zapewnienia przestrzegania prawa przez pracowników Starostwa,
2) przestrzegania ustawy o ochronie danych
osobowych i informacji niejawnych,
3) zarz¹dzania kryzysowego, obrony cywilnej
i spraw obronnych,
4) spraw obywatelskich,
5) komunikacji i transportu,
6) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
7) rozwoju Powiatu,
8) systemu zarz¹dzania jakoœci¹.
4. Starosta nadzoruje wykonywanie zadañ przez:
1) Skarbnika Powiatu,
2) Sekretarza Powiatu,
3) Biuro Rady,
4) Gabinet Starosty,
5) Wydzia³ Komunikacji i Transportu,
6) Wydzia³ Radców Prawnych,
7) Wydzia³ Audytu i Kontroli,
8) Wydzia³ Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich,
9) Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
10) Powiatowego Konserwatora Zabytków,
11) Pion Ochrony,
12) Samodzielne Stanowisko ds. BHP,
13) Samodzielne stanowisko ds. systemu zarz¹dzania jakoœci¹.
§ 11.
1. W czasie nieobecnoœci w pracy Starosty lub niemo¿noœci wykonywania funkcji Starosty, zadania
i kompetencje wymienione w § 9 i 10 wykonuje
Wicestarosta.
2. W czasie nieobecnoœci w pracy Wicestarosty lub
jednego z Cz³onków Zarz¹du lub niemo¿noœci
wykonywania przez nich funkcji, ich zadania lub
czêœæ zadañ wykonuje odpowiednio Wicestarosta
lub upowa¿niony przez Starostê Cz³onek Zarz¹du.
§ 12.
1. Do zadañ Wicestarosty nale¿¹ sprawy:
1) edukacji publicznej,
2) inwestycji i remontów,
3) dróg publicznych,
4) zagospodarowania przestrzennego,
5) pozyskiwania œrodków funduszy UE i innych
Ÿróde³ krajowych i zagranicznych,
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6) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Wicestarosta nadzoruje wykonywanie zadañ
przez:
1) Wydzia³ Edukacji,
2) Wydzia³ Inwestycji i Remontów,
3) Wydzia³ Dróg i Gospodarki Przestrzennej,
4) Wydzia³ Tworzenia i Realizacji Projektów,
5) Szko³y, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
6) Zarz¹d Dróg Powiatowych.
§ 13.
1. Do zadañ I Cz³onka Zarz¹du nale¿¹ sprawy:
1) administracji architektoniczno-budowlanej,
2) gospodarki nieruchomoœciami,
3) gospodarowania mieniem,
4) gospodarki wodnej,
5) ochrony œrodowiska i przyrody,
6) rolnictwa, leœnictwa i rybactwa œródl¹dowego,
7) geodezji, kartografii i katastru,
8) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. I Cz³onek Zarz¹du nadzoruje wykonywanie zadañ przez:
1) Wydzia³ Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
2) Wydzia³ Nieruchomoœci,
3) Wydzia³ Gospodarowania Mieniem,
4) Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa
i Leœnictwa,
5) Powiatowy Oœrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
§ 14.
1. Do zadañ II Cz³onka Zarz¹du nale¿¹ sprawy:
1) promocji i ochrony zdrowia,
2) pomocy spo³ecznej,
3) polityki prorodzinnej,
4) wspierania osób niepe³nosprawnych,
5) przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji
lokalnego rynku pracy,
6) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
7) nadzoru w³aœcicielskiego nad NZOZ Szpital
w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa D¹browskiego sp. z o.o.
2. II Cz³onek Zarz¹du nadzoruje wykonywanie
zadañ przez:
1) Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej,
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
3) Dom Pomocy Spo³ecznej,
4) Placówki opiekuñczo-wychowawcze,
5) Powiatowy Urz¹d Pracy,
6) Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci.
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§ 15.
1. Do zadañ Skarbnika nale¿y:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
2) wykonywanie okreœlonych przepisami prawa
obowi¹zków g³ównego ksiêgowego bud¿etu,
3) nadzorowanie prac zwi¹zanych z opracowywaniem oraz realizacj¹ bud¿etu Powiatu
i zapewnienie bie¿¹cej kontroli jego wykonywania,
4) nadzorowanie sporz¹dzania sprawozdawczoœci bud¿etowej,
5) kontrasygnowanie czynnoœci prawnych skutkuj¹cych powstawaniem zobowi¹zañ maj¹tkowych Powiatu oraz udzielanie upowa¿nieñ
innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
6) sprawowanie nadzoru nad s³u¿bami finansowo ksiêgowymi Starostwa,
7) nadzorowanie gospodarowania œrodkami bud¿etowymi przez jednostki organizacyjne Powiatu,
8) inspirowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z poszerzeniem wiedzy z zakresu rachunkowoœci
pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
9) nadzorowanie gospodarowania œrodkami Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
2. Skarbnik nadzoruje zadania wykonywane przez
Wydzia³ Finansów.
§ 16.
1. Do zadañ Sekretarza Powiatu nale¿¹ sprawy
zwi¹zane z:
1) uczestniczeniem w posiedzeniach Zarz¹du Powiatu oraz uczestniczeniem w obradach Rady,
2) terminowym i prawid³owym za³atwianiem
spraw, przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu,
3) przedk³adaniem Staroœcie bie¿¹cych informacji
o realizacji spraw za³atwianych przez wydzia³y
i stanowiska samodzielne oraz propozycji rozstrzygniêæ wynik³ych sporów kompetencyjnych,
4) koordynowaniem przygotowañ i przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatu w Poznaniu,
5) wykonywaniem innych zadañ z upowa¿nienia
lub na polecenie Starosty,
6) koordynowaniem wspó³pracy pomiêdzy dyrektorami wydzia³ów i stanowiskami samodzielnymi.
2. Sekretarz nadzoruje zadania wykonywane przez:
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1)
2)
3)
4)
5)

Wydzia³ Organizacyjny,
Wydzia³ Administracyjny,
Biuro Zamówieñ Publicznych,
Wydzia³ Kadr i P³ac,
Wydzia³ Informatyki w zakresie informatyzacji Starostwa, o której mowa w § 46, ust. 2, 3
i 4 Regulaminu,
6) Wydzia³ Promocji.
§ 17.
1. Wydzia³ami Starostwa kieruj¹ dyrektorzy na
zasadzie jednoosobowej odpowiedzialnoœci za
wyniki pracy, zapewniaj¹c ich w³aœciwe funkcjonowanie.
2. Dyrektorzy kieruj¹ wydzia³ami przy pomocy
swych zastêpców lub kierowników referatów.
W przypadku nieobecnoœci dyrektora i jego zastêpcy okreœlaj¹ oni odpowiednio w porozumieniu z Osob¹ nadzoruj¹c¹, który z pracowników
pe³ni obowi¹zki dyrektora.
3. Zadania i uprawnienia dyrektorów zosta³y okreœlone w Rozdziale IV Regulaminu.
ROZDZIA£ III
Organizacja Starostwa
§ 18.
1. Strukturê organizacyjn¹ Starostwa tworz¹ wydzia³y, wymienione w ust. 2, pkt 1-26 i stanowiska
samodzielne, wymienione w ust. 2, pkt 27-28.
2. Przy znakowaniu spraw i pism stosuje siê nastêpuj¹ce symbole:
1) Biuro Rady „BR”
2) Gabinet Starosty „GS”
3) Wydzia³ Organizacyjny „OP”
4) Wydzia³ Finansów „FN”
5) Wydzia³ Administracyjny „WA”
6) Biuro Zamówieñ Publicznych „ZP”
7) Wydzia³ Komunikacji i Transportu„KT”
8) Wydzia³ Administracji ArchitektonicznoBudowlanej „AB”
9) Wydzia³ Promocji „PR”
10) Wydzia³ Tworzenia i Realizacji Projektów
„WP”
11) Wydzia³ Nieruchomoœci „GN”
12) Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa
i Leœnictwa „WŒ”
13) Wydzia³ Radców Prawnych „RP”
14) Wydzia³ Audytu i Kontroli „KO”
15) Wydzia³ Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich „ZK”
16) Wydzia³ Edukacji „WE”
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Wydzia³ Inwestycji i Remontów „ZI”
Wydzia³ Gospodarowania Mieniem „ZN”
Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej „ZD”
Wydzia³ Informatyki „WI”
Wydzia³ Kadr i P³ac „WK”
Powiatowy Rzecznik Konsumentów „RK”
Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania
o Niepe³nosprawnoœci „PZ”
Wydzia³ Dróg i Gospodarki Przestrzennej
„WD”
Powiatowy Konserwator Zabytków „KZ”
Pion Ochrony „PN”
Samodzielne Stanowisko ds. BHP „BHP”
Samodzielne stanowisko ds. systemu zarz¹dzania jakoœci¹ „ZJ”

§ 19.
Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Poznaniu stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 20.
Do wspólnych zadañ wydzia³ów i stanowisk samodzielnych nale¿y odpowiednio:
1) prowadzenie indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej nale¿¹cych do w³aœciwoœci Powiatu,
2) przygotowywanie propozycji projektów uchwa³,
materia³ów, sprawozdañ i analiz na sesje Rady,
posiedzenia Zarz¹du oraz dla potrzeb Osoby
nadzoruj¹cej,
3) realizowanie zadañ wynikaj¹cych z uchwa³
Rady i Zarz¹du oraz Zarz¹dzeñ Starosty,
4) wspó³uczestniczenie w opracowywaniu zamierzeñ rozwojowych Powiatu,
5) rozpatrywanie i za³atwianie w porozumieniu
z Osob¹ nadzoruj¹c¹ interpelacji i wniosków
radnych,
6) wspó³praca z komisjami Rady w zakresie realizowanych zadañ,
7) wspó³dzia³anie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania materia³ów do projektu bud¿etu,
8) przygotowywanie wyjaœnieñ w sprawach z³o¿onych skarg i wniosków,
9) wspó³dzia³anie w realizacji zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw
obronnych,
10) wykonywanie zadañ oraz przestrzeganie zasad
wynikaj¹cych z ustawy o zamówieniach publicznych,
11) przestrzeganie przepisów o ochronie danych
osobowych i informacji niejawnych,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

12) przedstawianie propozycji na rzecz usprawnienia pracy Starostwa,
13) realizacja zadañ wyborczych przez organy Powiatu.
§ 21.
1. Starosta mo¿e upowa¿niæ niektórych pracowników, którym powierzono zadania o szczególnym
charakterze, do u¿ywania tytu³u s³u¿bowego odpowiadaj¹cego powierzonym zadaniom, jak np.
„pe³nomocnik do spraw..., doradca, asystent, koordynator, rzecznik prasowy” itp.
2. Starosta w drodze zarz¹dzenia okreœla tryb wyboru i dzia³ania reprezentanta za³ogi.
§ 22.
1. Organizacjê wewnêtrzn¹ wydzia³ów, a w szczególnoœci:
1) liczbê etatów w wydziale,
2) liczbê zastêpców dyrektora,
3) podzia³ na referaty i stanowiska pracy,
4) schemat organizacyjny wydzia³u,
5) rodzaje rejestrów w tym rejestrów publicznych prowadzonych w wydziale,
6) procedury kontroli wewnêtrznej i dokumentowanie procesu kontroli,
okreœla zarz¹dzeniem Starosta. Projekt zarz¹dzenia opracowuje dyrektor wydzia³u w uzgodnieniu z Osob¹ nadzoruj¹c¹ wydzia³.
2. Szczegó³owe zakresy odpowiedzialnoœci, obowi¹zków i uprawnieñ pracowników wydzia³ów
przygotowuj¹ dyrektorzy wydzia³ów, a zatwierdza Starosta po zaopiniowaniu przez Osobê nadzoruj¹c¹.
3. Szczegó³owe zakresy odpowiedzialnoœci, obowi¹zków i uprawnieñ dyrektorów wydzia³ów
oraz stanowisk samodzielnych przygotowuje
Wydzia³ Kadr i P³ac, a zatwierdza Starosta po zaopiniowaniu przez Osobê nadzoruj¹c¹.
ROZDZIA£ IV
Zadania i uprawnienia wspólne dla dyrektorów
wydzia³ów i stanowisk samodzielnych
§ 23.
1. Dyrektorzy wydzia³ów i stanowiska samodzielne prowadz¹ sprawy zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
Rady, Zarz¹du i Starosty.
2. Dyrektorzy wydzia³ów i stanowiska samodzielne odpowiadaj¹ wobec Starosty i Osoby nadzoruj¹cej za prawid³owe i zgodne z przepisami
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prawa wykonywanie zadañ i otrzymanych poleceñ s³u¿bowych.
§ 24.
Dyrektorzy wydzia³ów uprawnieni s¹ do:
1) dokonywania podzia³u zadañ pomiêdzy referaty
i stanowiska pracy oraz opracowywania indywidualnych zakresów czynnoœci pracowników wydzia³u,
2) wydawania poleceñ s³u¿bowych i kontrolowania
sposobu ich wykonania przez pracowników wydzia³u,
3) wnioskowania za poœrednictwem Osoby nadzoruj¹cej o nabór na wolne stanowiska urzêdnicze,
zmianê i rozwi¹zanie stosunku pracy z pracownikami wydzia³u,
4) wnioskowania za poœrednictwem Osoby nadzoruj¹cej w sprawie przeszeregowañ i wyró¿nieñ, a tak¿e kar porz¹dkowych pracowników wydzia³u.
§ 25.
Do podstawowych zadañ dyrektorów wydzia³ów
i stanowisk samodzielnych nale¿y odpowiednio:
1) wykonywanie zadañ wydzia³u wynikaj¹cych
z przepisów prawa, uchwa³ Rady i Zarz¹du, zarz¹dzeñ Starosty i poleceñ Osoby nadzoruj¹cej,
2) przygotowywanie dla potrzeb Starosty i Zarz¹du
oraz w celu przed³o¿enia Radzie i jej komisjom
projektów uchwa³, aktów prawnych Starosty,
sprawozdañ, analiz i bie¿¹cych informacji o realizacji zadañ powierzonych wydzia³owi,
3) zapewnienie opracowania programów o charakterze strategicznym dla Powiatu,
4) zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem
prowadzenia postêpowania administracyjnego
w sprawach z zakresu administracji publicznej
nale¿¹cych do w³aœciwoœci wydzia³u,
5) w zakresie skarg i wniosków realizowanie zadañ,
o których mowa w § 58 Regulaminu,
6) zapewnienie przestrzegania w wydziale przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych, ochronie
informacji niejawnych, danych osobowych w tym
przyjmowanie, rozpatrywanie i za³atwianie wniosków o udostêpnienie danych osobowych,
7) przyjmowanie, rozpatrywanie i za³atwianie wniosków o udzielenie informacji publicznej, nie
udostêpnionej na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej,
8) zapewnienie przestrzegania postanowieñ regulaminu pracy Starostwa, w szczególnoœci przepisów
o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeñstwa
i higieny pracy oraz ochronie przeciwpo¿arowej,
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9) zapewnienie prawid³owoœci stosowania instrukcji kancelaryjnej,
10) wnioskowanie o dokonanie aktualizacji informacji zamieszczonej na stronie BIP lub na stronie
WWW oraz uzupe³nianie wzorów dokumentów
stosowanych w pracy poszczególnych wydzia³ów,
11) wspó³dzia³anie z innymi wydzia³ami, osobami
zajmuj¹cymi stanowiska samodzielne, jednostkami organizacyjnymi Powiatu, s³u¿bami,
inspekcjami i stra¿ami przy realizacji zadañ Powiatu,
12) przekazywaniem Wydzia³owi Organizacyjnemu materia³ów z kontroli zewnêtrznych,
13) podejmowanie dzia³añ usprawniaj¹cych organizacjê pracy wydzia³u,
14) zapewnienie obs³ugi organizacyjno-kancelaryjnej spotkañ i narad organizowanych przez wydzia³ i Osobê nadzoruj¹c¹.
§ 26.
1. Dyrektorzy wydzia³ów i pozostali pracownicy
wydzia³u mog¹ byæ upowa¿nieni do za³atwiania
w imieniu Starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
nale¿¹cych do zadañ wydzia³u.
2. Projekt upowa¿nienia przygotowuje dyrektor
w³aœciwego wydzia³u i po uzyskaniu opinii radcy prawnego przedstawia Osobie nadzoruj¹cej do
zaopiniowania. Udzielenia i cofniêcia upowa¿nienia dokonuje Starosta na piœmie poprzez dorêczenie osobie, której ono dotyczy.
3. Pracownikowi zajmuj¹cemu stanowisko samodzielne mo¿e byæ udzielone upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 1. Przepis ust. 2 i 3 stosuje siê
odpowiednio.
4. Pracowników, którzy wydaj¹ decyzje administracyjne obowi¹zuj¹ przepisy o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby
pe³ni¹ce funkcje publiczne.
5. Pracownicy posiadaj¹cy upowa¿nienie, sk³adaj¹
Staroœcie pisemne informacje w zakresie udzielonego upowa¿nienia i w terminie okreœlonym
w upowa¿nieniu.
ROZDZIA£ V
Podstawowe zadania wydzia³ów i stanowisk
samodzielnych
§ 27.
Do zadañ wydzia³u Biuro Rady „BR” nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

1) przygotowywaniem oraz zbieraniem materia³ów niezbêdnych dla pracy Rady i jej komisji,
2) wykonywaniem administracyjnej obs³ugi sesji
Rady i posiedzeñ komisji Rady,
3) prowadzeniem rejestrów uchwa³ Rady, postanowieñ i wniosków jej komisji oraz przekazywanie ich Zarz¹dowi, odpowiedzialnoœæ za
terminowe udzielanie odpowiedzi,
4) prowadzeniem rejestru interpelacji i zapytañ
radnych,
5) udzielaniem radnym pomocy w wykonywaniu
mandatu w zakresie ustalonym przez Radê,
6) wykonywaniem zadañ zwi¹zanych z wyborami
do Rady,
7) prowadzeniem rejestru uchwa³ prawa miejscowego i porozumieñ zawartych przez Powiat,
8) w przypadkach okreœlonych przepisami, organizowaniem opiniowania projektów uchwa³
Rady przez odpowiednie podmioty,
9) czuwaniem nad zabezpieczeniem praw radnych
w sprawach wynikaj¹cych z ochrony stosunku
pracy i zwi¹zanych z wyp³at¹ diet,
10) prowadzeniem rejestru kontroli przeprowadzanych przez Komisjê Rewizyjn¹,
11) wykonywaniem czynnoœci zwi¹zanych z og³aszaniem aktów normatywnych,
12) przesy³aniem uchwa³ Rady, wed³ug w³aœciwoœci do Wojewody lub Regionalnej Izby Obrachunkowej,
13) reklamowaniem od powszechnego obowi¹zku
obrony radnych Powiatu Poznañskiego.
§ 28.
Do zadañ wydzia³u Gabinet Starosty „GS” nale¿¹
czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1. w zakresie obs³ugi Starosty i Zarz¹du:
1) prowadzeniem bie¿¹cej i okolicznoœciowej
korespondencji Starosty i Zarz¹du Powiatu,
2) prowadzeniem kalendarium rocznic uroczystoœci zwi¹zanych z ¿yciem spo³eczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkañców Powiatu,
3) przygotowaniem spotkañ z udzia³em Starosty
i Zarz¹du Powiatu,
4) organizowaniem spotkañ i wizyt oficjalnych
itp.,
5) prezentowaniem, wyjaœnianiem i uzasadnianiem dzia³añ organów Powiatu w œrodkach
masowego przekazu,
6) prezentowaniem w œrodkach masowego przekazu stanowiska organów Powiatu w wa¿nych sprawach nale¿¹cych do zakresu ich
dzia³ania,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

7) wspó³prac¹ ze œrodkami masowego przekazu, i lokalnymi œrodkami masowego przekazu w gminach powiatu poznañskiego,
8) bie¿¹cym analizowaniem informacji, publikacji prasowych zwi¹zanych z prac¹ samorz¹du powiatowego,
9) organizowaniem konferencji prasowych
i spotkañ œrodowiskowych,
10) przygotowywaniem i opracowywaniem
w uzgodnieniu z w³aœciwymi jednostkami
materia³ów informacyjnych dla Starosty,
Wicestarosty i Cz³onków Zarz¹du,
11) podejmowaniem czynnoœci zwi¹zanych z wydawaniem Biuletynu Powiatu Poznañskiego,
12) prowadzeniem sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Cz³onków Zarz¹du,
13) obs³ug¹ dzia³alnoœci Starosty i Cz³onków
Zarz¹du w ramach pe³nionych przez nich
funkcji w organizacjach, stowarzyszeniach
itp.,
14) prowadzeniem ksi¹¿ki kontroli zewnêtrznych,
2. w zakresie wspó³pracy zagranicznej Powiatu
Poznañskiego w szczególnoœci:
1) organizacj¹ wizyt partnerów zagranicznych
w Powiecie Poznañskim,
2) organizacj¹ wizyt przedstawicieli Powiatu
Poznañskiego za granic¹ w tym w regionach
partnerskich,
3) realizowaniem zagadnieñ wynikaj¹cych
z ustaleñ pomiêdzy w³adzami Powiatu Poznañskiego a partnerami zagranicznymi,
4) wspó³prac¹ z instytucjami i organizacjami
zagranicznymi,
5) poszukiwaniem nowych partnerów zagranicznych potrzebnych Powiatowi Poznañskiemu do realizacji zadañ i celów powiatu,
6) prowadzeniem spraw zwi¹zanych z wspó³tworzeniem i przystêpowaniem przez Powiat
Poznañski do miêdzynarodowych zrzeszeñ
spo³ecznoœci lokalnych oraz regionalnych,
3. w zakresie rozwoju i promocji przedsiêbiorczoœci:
1) wspó³prac¹ z przedstawicielami instytucji
i urzêdów w zakresie dzia³añ zmierzaj¹cych
do pozyskania inwestorów,
2) przygotowaniem i aktualizowaniem oferty
inwestycyjnej gmin Powiatu Poznañskiego,
3) tworzeniem bazy danych dotycz¹cej przedsiêbiorców i przedsiêbiorstw z terenu Powiatu,
4) udzielaniem przedsiêbiorcom i przedsiêbiorstwom informacji dotycz¹cych mo¿liwoœci inwestowania na terenie Powiatu
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5)
6)
7)

Poznañskiego oraz procedur zwi¹zanych
z tym tematem,
podejmowaniem czynnoœci zwi¹zanych z promocj¹ Powiatu Poznañskiego w œrodowisku
biznesowym,
organizowaniem imprez, wystaw, targów
i misji gospodarczych o charakterze biznesowym, dotycz¹cych Powiatu Poznañskiego,
prowadzeniem strony www.pfpp.com.pl.

§ 29.
Do zadañ Wydzia³u Organizacyjnego „OP” nale¿¹
czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1. w zakresie obs³ugi Zarz¹du i Starosty:
1) obs³ug¹ organizacyjn¹ i protokolarn¹ posiedzeñ Zarz¹du,
2) koordynacj¹ prac zwi¹zanych z realizacj¹ aktów prawnych Zarz¹du i Starosty,
3) prowadzeniem nastêpuj¹cych rejestrów:
a) uchwa³ Zarz¹du,
b) Zarz¹dzeñ Starosty,
c) wydawanych upowa¿nieñ i pe³nomocnictw,
d) umów zawieranych przez Powiat, Starostê
i Starostwo z wy³¹czeniem umów ze stosunku pracy, umów o organizacjê praktyk, wolontariat itp.,
4) zbieraniem i opracowywaniem materia³ów dla
potrzeb Zarz¹du i Starosty,
5) prowadzeniem dokumentacji zwi¹zanej z korespondencj¹ Starosty i Zarz¹du z Rad¹ w zakresie:
a) opiniowania projektów uchwa³ Rady przygotowywanych przez Zarz¹d,
b) przekazywania wniosków komisji Rady i interpelacji kierowanych do Zarz¹du i innych
spraw zwi¹zanych ze wspó³prac¹ miêdzy
Zarz¹dem i Rad¹ oraz nadzór nad udzielaniem odpowiedzi przez w³aœciwe komórki
organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu,
6) opracowaniem sprawozdañ z dzia³alnoœci Zarz¹du w tym z wykonania uchwa³ podjêtych
przez Radê,
7) prowadzeniem dokumentacji z kontroli zewnêtrznych w szczególnoœci protoko³ów kontroli, wyst¹pieñ pokontrolnych i odpowiedzi
na zalecenia pokontrolne,
2. w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
1) opracowaniem projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i jego nowelizacji,
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1)

4.
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2) opracowywaniem i opiniowaniem innych aktów prawnych niezbêdnych do funkcjonowania Starostwa jako organizacji,
3) opiniowaniem zmian maj¹cych wp³yw na organizacjê i funkcjonowanie Starostwa,
4) przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów reprezentanta za³ogi,
5) inicjowaniem dzia³añ usprawniaj¹cych formy
i metody pracy Starostwa,
6) opracowaniem blankietów korespondencyjnych,
7) administrowanie Intranetem,
w zakresie skarg i wniosków:
prowadzeniem rejestru skarg i wniosków,
2) monitorowaniem terminowego rozpatrywania
przez w³aœciwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu skarg i wniosków,
3) wspó³prac¹ z Rad¹ Powiatu w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków,
4) przygotowywaniem sprawozdawczoœci dotycz¹cej skarg i wniosków,
w zakresie spraw zwi¹zanych z oœwiadczeniami
o stanie maj¹tkowym zwanymi oœwiadczeniami
maj¹tkowymi, o których mowa w ustawie o samorz¹dzie powiatowym:
1) przyjmowaniem i ewidencjonowaniem oœwiadczeñ maj¹tkowych,
2) dokonywaniem analizy danych zawartych
w oœwiadczeniach maj¹tkowych,
3) porównywaniem treœci analizowanych oœwiadczeñ maj¹tkowych z kopiami zeznañ o wysokoœci osi¹gniêtego dochodu w roku podatkowym
(PIT) oraz z treœci¹ uprzednio z³o¿onych
oœwiadczeñ maj¹tkowych,
4) przygotowaniem dla Rady Powiatu informacji o osobach, które nie z³o¿y³y oœwiadczenia
lub z³o¿y³y je po terminie, nieprawid³owoœciach
w oœwiadczeniach maj¹tkowych i podjêtych
dzia³aniach w zwi¹zku z nieprawid³owoœciami,
5) przekazywaniem oœwiadczeñ maj¹tkowych
do w³aœciwych urzêdów skarbowych i prowadzeniem korespondencji z urzêdami skarbowymi w tym zakresie,
w zakresie obs³ugi klientów:
1) prowadzeniem punktu informacyjnego dla
klientów oraz informacji telefonicznej o pracy Starostwa,
2) prowadzeniem kontaktu z klientami poprzez
pocztê elektroniczn¹,
3) prowadzeniem i administrowaniem urzêdowym publikatorem teleinformatycznym –
Biuletynem Informacji Publicznej w tym
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

prowadzeniem dziennika zmian w treœci informacji publicznych udostêpnianych w Biuletynie oraz prób dokonywania takich zmian
przez osoby nieuprawnione,
6. w zakresie obs³ugi kancelaryjnej Starostwa:
1) prowadzeniem kancelarii Starostwa,
2) prowadzeniem rejestru kancelaryjnego,
3) wspó³prac¹ z dostawc¹ us³ug pocztowych,
w szczególnoœci w zakresie obs³ugi korespondencji wychodz¹cej i przychodz¹cej.
7. w zakresie sprawozdawczoœci elektronicznej:
1) zarz¹dzaniem sprawozdawczoœci¹ elektroniczn¹,
2) wspó³prac¹ z G³ównym Urzêdem Statystycznym.
§ 30.
Do zadañ Wydzia³u Finansów „FN” nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1) prowadzeniem rachunkowoœci bud¿etu Powiatu
oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami i zasadami,
2) prowadzeniem ewidencji dochodów i wydatków bud¿etowych Starostwa,
3) windykacj¹ nale¿noœci bud¿etowych i Skarbu
Pañstwa,
4) opracowywaniem i sporz¹dzaniem sprawozdawczoœci bud¿etowej, przygotowaniem projektu sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz
ocen¹ realizacji wykorzystania œrodków finansowych,
5) opracowywaniem zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków do projektu bud¿etu Powiatu oraz dokonywaniem analiz wykonania
bud¿etu,
6) opracowywaniem oraz sporz¹dzaniem sprawozdawczoœci bud¿etowej pó³rocznej i rocznej,
7) prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczoœci
dotycz¹cej Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych,
8) wspó³dzia³aniem z bankami, urzêdami skarbowymi, izb¹ skarbow¹ i innymi organizacjami,
9) opracowywaniem projektów przepisów wewnêtrznych dotycz¹cych prowadzenia rachunkowoœci, przeprowadzania inwentaryzacji
i ochrony wartoœci pieniê¿nych,
10) przygotowaniem zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,
11) prowadzeniem obs³ugi ksiêgowej Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych,
12) kontrol¹ wykonania planów finansowych,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

13) opracowaniem instrukcji obiegu dokumentów
finansowo-ksiêgowych i nadzorowaniem jej
przestrzegania,
14) wspó³prac¹ w zakresie pozyskiwania i wykorzystania œrodków finansowych z funduszy UE
i innych Ÿróde³ krajowych i zagranicznych.
§ 31.
Do zadañ Wydzia³u Administracyjnego „WA”
nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1. w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
1) planowaniem i realizacj¹ konserwacji, remontów bie¿¹cych i adaptacji budynku, pomieszczeñ biurowych oraz urz¹dzeñ, znajduj¹cych siê
wewn¹trz budynku Starostwa lub zwi¹zanych
ze Starostwem,
2) utrzymaniem porz¹dku i czystoœci w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych, korytarzach
oraz w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych Starostwa,
3) planowaniem i prowadzeniem remontów bie¿¹cych i konserwacji urz¹dzeñ energetycznych,
centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, centrali telefonicznej, maszyn licz¹cych
a tak¿e sprzêtu ochrony p. po¿arowej,
4) prowadzeniem spraw ³¹cznoœci telekomunikacyjnej,
5) obs³ug¹ transportow¹ Starostwa, nadzorem nad
eksploatacj¹ samochodów s³u¿bowych,
6) zakupem i gospodark¹ œrodkami rzeczowymi,
materia³ami biurowymi, drukami i formularzami, ewidencj¹ wyposa¿enia nale¿¹cego do Starostwa,
7) zabezpieczeniem budynku Starostwa i lokali
administrowanych przez Starostwo pod wzglêdem BHP oraz realizowaniem zadañ na³o¿onych na w³aœciciela budynku w przepisach
o ochronie przeciwpo¿arowej,
8) prowadzeniem spraw administrowania budynkiem Starostwa, realizacj¹ umów najmu,
dzier¿awy, u¿yczenia itp. dotycz¹cych lokali
Starostwa,
9) prowadzeniem spraw zwi¹zanych z w³aœciwym
oznakowaniem budynku Starostwa,
10) zamawianiem pieczêci oraz prowadzenie ich
ewidencji,
11) nadzorem nad w³aœciwym u¿ytkowaniem telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa wraz z rozliczaniem ich kosztów,
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12) prowadzeniem powiatowego biura rzeczy
znalezionych,
2. w zakresie archiwum zak³adowego Starostwa:
1) prowadzeniem archiwum zak³adowego,
2) wdra¿aniem i nadzorowaniem przestrzegania
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dzia³ania archiwów zak³adowych,
3) prowadzeniem archiwum elektronicznego,
4) wspó³prac¹ z Archiwum Pañstwowym.
§ 32.
Do zadañ Wydzia³u Biuro Zamówieñ Publicznych
„ZP” nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z
:
1) przygotowywaniem i przeprowadzaniem zamówieñ publicznych prowadzonych przez Powiat
i Skarb Pañstwa w oparciu o wnioski z³o¿one
przez wydzia³y,
2) prowadzeniem rejestru zamówieñ publicznych
oraz odwo³añ,
3) ustalaniem harmonogramu udzielanych zamówieñ publicznych w danym roku bud¿etowym,
4) przygotowywaniem sprawozdañ z udzielonych
zamówieñ publicznych.
§ 33.
Do zadañ Wydzia³u Komunikacji i Transportu „KT”
nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1) rejestracj¹ i wyrejestrowywaniem pojazdów,
2) prowadzeniem powiatowej ewidencji pojazdów,
3) prowadzeniem ewidencji wyró¿ników rejestracyjnych do rejestracji pojazdów,
4) wydawaniem uprawnieñ do kierowania pojazdami,
5) zatrzymywaniem uprawnieñ do kierowania pojazdami,
6) cofaniem i przywracaniem uprawnieñ do kierowania pojazdami,
7) wymian¹ praw jazdy,
8) kierowaniem osób posiadaj¹cych uprawnienia
do kierowania pojazdami na kontrolne badania
lekarskie z wniosków podmiotów zewnêtrznych,
9) wyznaczaniem jednostek holowniczych i podmiotów prowadz¹cych parkingi dla pojazdów usuwanych, których stan techniczny tego wymaga,
10) ustalaniem wysokoœci op³at za us³ugi parkingowe i holowanie,
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11) wprowadzaniem obowi¹zku wyposa¿ania pojazdów zaprzêgowych w hamulec,
12) kontrol¹ spe³nienia obowi¹zku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przez
posiadaczy pojazdów mechanicznych,
13) pobieraniem, ewidencjonowaniem, przekazywaniem i rozliczaniem op³aty ewidencyjnej,
14) prowadzeniem rejestru przedsiêbiorców prowadz¹cych stacje kontroli pojazdów i wydawaniem zaœwiadczeñ o dokonaniu wpisu do
rejestru,
15) prowadzeniem rejestru przedsiêbiorców prowadz¹cych oœrodki szkolenia kierowców i wydawaniem zaœwiadczeñ o dokonaniu wpisu do
rejestru,
16) sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców,
17) kontrol¹ prawid³owoœci funkcjonowania stacji
kontroli pojazdów,
18) wydawaniem i cofaniem diagnoœcie uprawnienia
do wykonywania badañ technicznych pojazdów,
19) dokonywaniem wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy, wydawaniem legitymacji instruktora nauki jazdy i skreœlaniem instruktora
z ewidencji, wydawaniem decyzji w sprawie
odmowy wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
20) wydawaniem licencji, odmow¹ udzielania licencji, zmian¹ licencji, cofaniem licencji na transport drogowy,
21) wydawaniem zaœwiadczeñ na przewozy drogowe na potrzeby w³asne,
22) koordynacj¹ rozk³adów jazdy przewoŸników
wykonuj¹cych zarobkowy przewóz osób,
23) przeprowadzaniem egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówk¹,
24) opracowywaniem analizy sytuacji rynkowej
w zakresie regularnego przewozu osób, poprzedzaj¹cej podjêcie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie regularnego
przewozu osób w transporcie drogowym,
25) uzgadnianiem planowanych przebiegów komunikacyjnych,
26) wydawaniem zezwoleñ na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych
specjalnych, wydawaniem decyzji odmownych
w sprawach wydania zezwoleñ na wykonywanie
przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych, wydawaniem decyzji w sprawie zmiany zezwoleñ,
27) wydawaniem zaœwiadczeñ potwierdzaj¹cych wykonywanie poœrednictwa przy przewozie rzeczy,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

28) wydawaniem postanowieñ o przeprowadzeniu
kontroli w siedzibie przewoŸnika drogowego,
29) wezwaniem do przedstawienia dokumentów
potwierdzaj¹cych spe³nianie wymogów okreœlonych w ustawie o transporcie drogowym,
30) wydawaniem postanowieñ o odmowie wydania
zaœwiadczeñ na przewozy drogowe na potrzeby w³asne,
31) wydawaniem zaœwiadczeñ w sprawie wykreœlania z rejestru przedsiêbiorców prowadz¹cych
oœrodki szkolenia kierowców na wniosek
przedsiêbiorcy,
32) wydawaniem decyzji o zakazie prowadzenia
oœrodków szkolenia kierowców,
33) wydawaniem decyzji w sprawie odmowy wpisu do rejestru przedsiêbiorców prowadz¹cych
oœrodki szkolenia kierowców,
34) wydawaniem decyzji w sprawie odmowy wpisu do rejestru przedsiêbiorców prowadz¹cych
stacje kontroli pojazdów,
35) wydawaniem decyzji o zakazie prowadzenia
stacji kontroli pojazdów,
36) wydawaniem zaœwiadczeñ w sprawie wykreœlania z rejestru przedsiêbiorców prowadz¹cych
stacje kontroli pojazdów na wniosek przedsiêbiorcy.
§ 34.
Do zadañ Wydzia³u Administracji ArchitektonicznoBudowlanej „AB” nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1) sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego
w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeñstwa ludzi i mienia w projektach budowlanych,
2) sprawdzaniem projektów budowlanych w zakresie:
a) zgodnoœci projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a tak¿e
wymaganiami ochrony œrodowiska w szczególnoœci okreœlonymi w decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia, o której mowa w ustawie prawo ochrony œrodowiska,
b) zgodnoœci projektu zagospodarowania dzia³ki lub terenu z przepisami, w tym technicznobudowlanymi,
c) kompletnoœci projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnieñ, pozwoleñ i sprawdzeñ oraz informacji dotycz¹cej
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

d) wykonania projektu przez osobê posiadaj¹c¹
wymagane uprawnienia budowlane i legitymuj¹c¹ siê aktualnym na dzieñ opracowania
projektu zaœwiadczeniem i jego sprawdzenie
(je¿eli jest to wymagane) przez osobê posiadaj¹c¹ wymagane uprawnienia budowlane
i legitymuj¹c¹ siê aktualnym na dzieñ opracowania projektu zaœwiadczeniem,
3) prowadzeniem nastêpuj¹cych rejestrów:
– rejestr wniosków o wydanie pozwoleñ na
budowê i rozbiórkê,
– rejestr decyzji o pozwoleniu na budowê,
– rejestr zg³oszeñ robót budowlanych i rozbiórek nie wymagaj¹cych decyzji pozwolenia,
– rejestr zg³oszeñ zmiany sposoby u¿ytkowania,
– rejestr zaœwiadczeñ o samodzielnoœci lokali,
– rejestr zaœwiadczeñ o wyposa¿eniu mieszkañ,
4) uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnoœciach inspekcyjnych
i kontrolnych oraz udostêpnianie wszelkich
dokumentów i informacji zwi¹zanych z tymi
czynnoœciami,
5) wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych,
6) przyjmowaniem zg³oszeñ o budowie obiektów
oraz wykonywaniu robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowê,
7) wydawaniem decyzji zobowi¹zuj¹cych do uzyskania pozwolenia na wykonanie okreœlonego
obiektu lub robót budowlanych, objêtych obowi¹zkiem zg³oszenia, je¿eli ich realizacja mo¿e
naruszaæ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodowaæ:
a) zagro¿enie bezpieczeñstwa ludzi lub mienia,
b) pogorszenie stanu œrodowiska lub dóbr kultury,
c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
d) wprowadzenie, utrwalenie b¹dŸ zwiêkszenie
ograniczeñ lub uci¹¿liwoœci dla terenów s¹siednich,
8) przyjmowaniem zg³oszeñ o rozbiórce obiektu
budowlanego, wydawanie pozwoleñ na rozbiórkê na wniosek inwestora,
9) wydawaniem pozwoleñ na budowê, przenoszeniem pozwolenia na budowê na innego inwestora oraz orzekaniem o utracie wa¿noœci
pozwolenia na budowê,
10) wydawaniem decyzji zezwalaj¹cej na wejœcie
na teren s¹siedniej nieruchomoœci do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
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11) przyjmowaniem zg³oszeñ dotycz¹cych zmiany
sposobu u¿ytkowania,
12) wydawaniem zaœwiadczeñ stwierdzaj¹cych, ze
dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym oraz potwierdzaj¹cych powierzchniê
u¿ytkow¹ i wyposa¿enie techniczne domu,
13) wydawaniem inspektorom nadzoru budowlanego poleceñ podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do
usuniêcia bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia lub
zdrowia ludzi zwi¹zanych z budow¹, utrzymaniem lub rozbiórk¹ obiektów budowlanych,
14) sporz¹dzaniem sprawozdañ o ubytkach zasobów mieszkaniowych,
15) wydawaniem dzienników budowy.

3.

4.

§ 35.
Do zadañ Wydzia³u Promocji „PR” nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1. w zakresie promocji i public relations:
1) kreowaniem wizerunku Powiatu Poznañskiego z uwzglêdnieniem zadañ promocyjnych
wynikaj¹cych z za³o¿eñ Strategii Promocji
Powiatu Poznañskiego,
2) inicjowaniem, opracowaniem i rozpowszechnianiem materia³ów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,
3) organizacj¹ imprez promocyjnych w tym m.in.
konkursów, festynów, targów i wystaw oraz
prowadzeniem kalendarza imprez z zakresu
kultury, sportu i turystyki, oœwiaty, ochrony i
promocji zdrowia Powiatu Poznañskiego,
4) promocj¹ Powiatu z wykorzystaniem mediów
elektronicznych i spo³ecznoœciowych,
5) wspó³prac¹ z gminami i organizacjami w zakresie promocji Powiatu,
2. w zakresie kultury i sztuki:
1) upowszechnianiem kultury ze szczególnym
nastawieniem na dzieci i m³odzie¿,
2) podejmowaniem dzia³añ zapewniaj¹cych rozwój twórczoœci artystycznej,
3) organizacj¹ imprez, maj¹cych znaczenie dla
rozwoju kultury i integracji spo³ecznoœci Powiatu Poznañskiego,
4) wydawaniem i wspó³wydawaniem materia³ów promocyjno-informacyjnych, s³u¿¹cych
upowszechnianiu historii, tradycji i kultury
Powiatu Poznañskiego,
5) organizowaniem i prowadzeniem zadañ powiatowej biblioteki publicznej,
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6.

6) wspó³prac¹ z gminnymi oœrodkami kultury
oraz organizacjami ozarz¹dowymi, prowadz¹cymi dzia³alnoœæ kulturaln¹,
w zakresie ochrony dóbr kultury:
1) udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,
w zakresie kultury fizycznej:
1) udzia³em w organizacji przedsiêwziêæ sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasiêgu powiatowym,
2) promowaniem i wspieraniem dzia³alnoœci sportowej i rekreacyjnej w tym programów sportowych, s³u¿¹cych upowszechnianiu kultury
fizycznej i form aktywnego wypoczynku wœród
mieszkañców Powiatu Poznañskiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem dzieci i m³odzie¿y,
3) ustaleniem zasad i trybu przyznawania nagród
finansowych dla wyró¿niaj¹cych siê m³odych
sportowców, trenerów lub dzia³aczy sportu
m³odzie¿owego Powiatu Poznañskiego,
4) wspó³prac¹ z gminnymi oœrodkami sportu
oraz organizacjami pozarz¹dowymi prowadz¹cymi dzia³alnoœæ sportow¹,
w zakresie turystyki:
1) promowaniem atrakcji turystycznych i przyrodniczych na terenie Powiatu (udzia³ w organizacji przedsiêwziêæ o charakterze turystycznym
o zasiêgu powiatowym, oznakowanie i tworzenie tras krajoznawczych itp.),
2) wspó³prac¹ z gminami i organizacjami pozarz¹dowymi w zakresie promocji i rozwoju turystyki oraz organizacji imprez turystycznych,
w zakresie po¿ytku publicznego:
1) zlecaniem organizacjom pozarz¹dowym oraz
podmiotom, o których mowa w ustawie
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie nastêpuj¹cych zadañ w zakresie:
a) kultury i sztuki,
b) kultury fizycznej i sportu,
c) turystyki,
d) oœwiaty,
e) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy
spo³ecznej, dotycz¹cych dzia³añ w³asnych,
f) ekologii,
g) porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego oraz
przeciwdzia³aniu patologiom spo³ecznym.
2) kontrolowaniem i ocen¹ realizacji wskazanych
zadañ pod wzglêdem prawid³owoœci wykorzystania œrodków publicznych otrzymanych na
ich realizacjê,
3) realizacj¹ zadañ w ramach inicjatywy lokalnej.
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§ 36.
Do zadañ Wydzia³u Tworzenia i Realizacji Projektów
„WP” nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1. w zakresie tworzenia opracowañ ramowych s³u¿¹cych pozyskiwaniu funduszy europejskich:
a) przygotowaniem, przeprowadzaniem konsultacji spo³ecznych, wdra¿aniem, monitorowaniem zapisów i aktualizacj¹ Strategii
Rozwoju Powiatu Poznañskiego na lata 20062013,
b) przygotowaniem, przeprowadzaniem konsultacji spo³ecznych, wdra¿aniem, monitorowaniem zapisów i aktualizacj¹ Planu Rozwoju
Lokalnego na lata 2007-2013,
2. w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich:
a) konsultowaniem oraz monitorowaniem zapisów programów operacyjnych umo¿liwiaj¹cych pozyskiwanie œrodków z funduszy
unijnych oraz innych zagranicznych i krajowych programów pomocowych na realizacjê
zadañ statutowych Powiatu,
b) przygotowywaniem, prowadzeniem i rozliczaniem we wspó³pracy z wydzia³ami merytorycznymi projektów „miêkkich” finansowanych
z ww. Ÿróde³,
c) wspó³prac¹ z innymi wydzia³ami i jednostkami organizacyjnymi w ramach zespo³ów projektowych w zakresie przygotowywania,
prowadzenia i rozliczania projektów infrastrukturalnych finansowanych z ww. Ÿróde³,
d) wspó³prac¹ z innymi jednostkami samorz¹dowymi w zakresie wspólnego realizowania zadañ dofinansowywanych z funduszy unijnych,
e) udzielaniem informacji przedsiêbiorcom
o mo¿liwoœci pozyskania œrodków ze Ÿróde³
zewnêtrznych dla sektora MSP,
f) tworzeniem we wspó³pracy z wydzia³ami
merytorycznymi wykazu przedsiêwziêæ dofinansowywanych ze Ÿróde³ zewnêtrznych
w danym roku bud¿etowym,
g) informowaniem mieszkañców powiatu
o przedsiêwziêciach zrealizowanych z funduszy zewnêtrznych.
§ 37.
Do zadañ Wydzia³u Nieruchomoœci „GN” nale¿¹
czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1) sprzeda¿¹ i oddawaniem w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci w trybie art. 207, 207a
i 211 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

2) przekazywaniem nieruchomoœci na cele szczególne oraz dokonywaniem obrotu tymi nieruchomoœciami,
3) oddawaniem nieruchomoœci jednostkom organizacyjnym w trwa³y zarz¹d oraz stwierdzaniem
wygaœniêcia trwa³ego zarz¹du,
4) naliczaniem i aktualizowaniem op³at z tytu³u
prawa u¿ytkowania wieczystego oraz prawa
trwa³ego zarz¹du,
5) orzekaniem o zwrocie wyw³aszczonych nieruchomoœci oraz o zwrocie wyp³aconego odszkodowania lub nieruchomoœci zamiennej,
6) orzekaniem o wyw³aszczeniu nieruchomoœci na
rzecz Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego oraz ustalaniem odszkodowania za wyw³aszczone nieruchomoœci,
7) wydawaniem w drodze decyzji zezwoleñ na
zajêcie nieruchomoœci w celu ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomoœci,
8) ustalaniem w drodze decyzji odszkodowania za
nieruchomoœci przejête pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe oraz w trybie
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
9) przekszta³caniem prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci,
10) ujawnianiem stanu prawnego nieruchomoœci
(m.in. dziedziczenie ustawowe Skarbu Pañstwa),
11) wystêpowaniem do s¹dów powszechnych
z wnioskami o regulacjê ksi¹g wieczystych
(m.in. o wpis prawa w³asnoœci, za³o¿enie ksiêgi wieczystej, o wpis lub wykreœlenie wzmianki
o wszczêciu postêpowania wyw³aszczeniowego, wpis lub wykreœlenie hipoteki, wykreœlenie
ciê¿aru realnego), z wy³¹czeniem wniosków dotycz¹cych dróg powiatowych,
12) orzekaniem o zwrocie wyw³aszczonych nieruchomoœci na obszarze Miasta Poznania,
13) regulacjami prawnymi nieruchomoœci objêtych
reform¹ roln¹,
14) przyznawaniem dzia³ki emerytalnej nieodp³atnie na w³asnoœæ osobie, która przekaza³a gospodarstwo rolne na Skarb Pañstwa za rentê lub jej
zstêpnemu,
15) nadawaniem nieodp³atnie w³aœcicielom budynków znajduj¹cych siê na dzia³ce gruntu, która
wchodzi³a w sk³ad gospodarstwa rolnego przekazanego Pañstwu na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cych przed dniem 1 stycznia 1983 r. dzia³ki
gruntu, na której te budynki zosta³y wzniesione,
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16) przyznawaniem nieodp³atnie osobie, która przekaza³a gospodarstwo rolne na Skarb Pañstwa za rentê lub jej zstêpnemu, dzia³ki gruntu obejmuj¹cej
budynki, w których znajduj¹ siê przydzielone do
bezp³atnego korzystania lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze,
17) regulacj¹ ksi¹g wieczystych.
§ 38.
Do zadañ Wydzia³u Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa „WŒ” nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane
miêdzy innymi z:
1. w zakresie wynikaj¹cym z ustawy prawo ochrony œrodowiska:
1) wydawaniem pozwoleñ:
a) zintegrowanych,
b) na wprowadzanie gazów lub py³ów do powietrza,
c) na wytwarzanie odpadów
oraz orzekaniem o wygaœniêciu, cofniêciu lub
ograniczeniu ww. pozwoleñ,
2) wydawaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie ha³asu dla podmiotów prowadz¹cych
dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
3) zlecaniem wykonania powiatowego programu ochrony œrodowiska podlegaj¹cego zatwierdzeniu przez Radê Powiatu,
4) nak³adaniem obowi¹zków pomiarowych
zwi¹zanych z niektórymi sposobami korzystania ze œrodowiska,
5) przyjmowaniem zg³oszeñ instalacji, z których
emisja nie wymaga pozwolenia, mog¹cych
negatywnie oddzia³ywaæ na œrodowisko,
z mo¿liwoœci¹ ustalania warunków eksploatacji dla tej instalacji,
6) przygotowywaniem projektów uchwa³,
w sprawie ograniczenia lub zakazu u¿ywania niektórych rodzajów jednostek p³ywaj¹cych, podejmowanych przez Radê Powiatu,
7) przygotowywaniem projektów uchwa³ w sprawie tworzenia obszaru ograniczonego u¿ytkowania dla obiektów, dla których nie mog¹ byæ
dotrzymane standardy jakoœci œrodowiska, podejmowanych przez Radê Powiatu,
8) podejmowaniem dzia³añ w przypadku
stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie œrodowiska oraz negatywnego oddzia³ywania na œrodowisko,
9) wydawaniem decyzji zobowi¹zuj¹cych prowadz¹cych instalacje do sporz¹dzania przegl¹du ekologicznego oraz decyzji o na³o¿eniu
na podmioty korzystaj¹ce ze œrodowiska
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obowi¹zku ograniczania negatywnego oddzia³ywania na œrodowisko,
10) prowadzeniem okresowych badañ jakoœci
gleby i ziemi,
11) ustalaniem w drodze decyzji wysokoœci odszkodowania w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomoœci, w zwi¹zku
z ochron¹ zasobów œrodowiska,
12) prowadzeniem publicznie dostêpnego wykazu danych o dokumentach zawieraj¹cych informacje o œrodowisku i jego ochronie,
13) kontrolowaniem przestrzegania i stosowania
przepisów o ochronie œrodowiska w zakresie objêtym w³aœciwoœci¹ Starosty,
14) prowadzeniem spraw zwi¹zanych z finansowaniem ochrony œrodowiska i gospodarki
wodnej,
15) prowadzeniem rejestru terenów potencjalnie
zagro¿onych ruchami masowymi ziemi na
terenie Powiatu,
2. w zakresie gospodarki wodnej:
1) ustanawianiem stref ochronnych ujêæ wody
obejmuj¹cej wy³¹cznie teren ochrony bezpoœredniej,
2) wydawaniem pozwoleñ wodnoprawnych oraz
ich wygaszaniem, cofaniem i ograniczaniem:
a) na szczególne korzystanie z wód,
b) na wykonywanie i remont urz¹dzeñ wodnych,
c) na rolnicze wykorzystanie œcieków,
d) na regulacjê wód,
3) wzywaniem zak³adu do usuwania zaniedbañ
w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których mo¿e powstaæ stan zagra¿aj¹cy ¿yciu lub
zdrowiu ludzi, zwierz¹t b¹dŸ œrodowisku,
z mo¿liwoœci¹ unieruchomienia zak³adu lub
jego czêœci do czasu usuniêcia zaniedbañ,
4) za³atwianiem niektórych spraw zwi¹zanych
z ochron¹ przed powodzi¹ oraz susz¹,
5) sprawowaniem nadzoru nad spó³kami wodnymi oraz za³atwianiem spraw zwi¹zanych
z pe³nieniem przez starostê funkcji organu
za³o¿ycielskiego dla tych spó³ek,
6) prowadzeniem spraw dotycz¹cych utrzymania
urz¹dzeñ melioracji wodnych, a w tym ustalanie partycypacji w kosztach tego utrzymania,
7) orzekaniem o wysokoœci odszkodowania
w przypadku wystêpowania szkody powsta³ej
w zwi¹zku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz o wysokoœci partycypacji
zak³adów w kosztach utrzymania wód lub
urz¹dzeñ, gdy ma miejsce korzystanie z nich,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

8) prowadzeniem przegl¹dów ustaleñ pozwoleñ
wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie œcieków do wód, ziemi lub urz¹dzeñ kanalizacyjnych, a tak¿e realizacji tych pozwoleñ,
3. w zakresie rybactwa œródl¹dowego:
1) wydawaniem kart wêdkarskich,
2) wydawaniem zezwoleñ na przegradzanie rybackimi narzêdziami po³owowymi ³o¿yska
wody p³yn¹cej i ustawianie narzêdzi po³owowych na wodach ¿eglownych,
3) rejestracj¹ sprzêtu p³ywaj¹cego, s³u¿¹cego do
po³owu ryb,
4. w zakresie leœnictwa:
1) prowadzeniem spraw dotycz¹cych zalesieñ na
gruntach rolnych w ramach ustawowego przeznaczania gruntów rolnych pod zalesienie,
2) za³atwianiem spraw zwi¹zanych z comiesiêcznymi wyp³atami ekwiwalentu pieniê¿nego za
przeznaczenie gruntu rolnego pod zalesienie
i prowadzenie uprawy leœnej,
3) nadzorem nad gospodark¹ leœn¹ w lasach nie
stanowi¹cych w³asnoœci Skarbu Pañstwa realizowanym przez kontrolê zadañ zawartych
w uproszczonych planach urz¹dzenia lasu
oraz wynikaj¹cym z ustawy o lasach w zakresie ochrony, pielêgnacji, pozyskiwania drewna i jego cechowania,
4) ustalaniem zadañ gospodarczych dla w³aœcicieli lasów, które nie posiadaj¹ planów urz¹dzenia,
5) zlecaniem wykonania uproszczonych planów
urz¹dzania lasu i rozpatrywaniem zastrze¿eñ
wnoszonych do tych planów po ich wykonaniu,
6) przygotowywaniem sprawozdañ o lasach stanowi¹cych w³asnoœæ osób fizycznych i prawnych,
5. w zakresie prawa ³owieckiego:
1) wydawaniem zezwoleñ na posiadanie i hodowlê chartów rasowych lub ich mieszañców,
2) wydzier¿awianiem polnych obwodów ³owieckich na wniosek Polskiego Zwi¹zku £owieckiego,
3) wydawaniem zezwoleñ na od³ów lub odstrza³
redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagro¿enia prawid³owego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i u¿ytecznoœci publicznej,
4) wydawaniem zgody na przetrzymywanie
zwierz¹t ³ownych osobie , która wesz³a w jej
posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku
lub innego uszkodzenia cia³a zwierzyny, maj¹c na uwadze potrzebê podjêcia koniecznej
opieki i leczenia,
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6. w zakresie gospodarowania odpadami:
1) wydawaniem decyzji reguluj¹cych gospodarkê wytwarzanymi odpadami,
2) przyjmowaniem informacji o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami,
3) wydawaniem zezwoleñ na prowadzenie
dzia³alnoœci w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
4) nadzorem nad prawid³owoœci¹ postêpowania posiadaczy odpadów, którym wydano
decyzje reguluj¹ce postêpowanie z odpadami,
5) prowadzeniem rejestru posiadaczy odpadów
zwolnionych z obowi¹zku uzyskiwania zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów,
6) zatwierdzaniem instrukcji eksploatacji sk³adowisk odpadów,
7) wydawaniem zezwoleñ na prowadzenie
obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz wydawaniem zgody na zamkniêcie
obiektu
unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych,
8) nadzorowaniem dostosowania funkcjonuj¹cych sk³adowisk odpadów do wymogów
przepisów o odpadach,
9) prowadzeniem spraw zwi¹zanych z planami
gospodarki odpadami (wojewódzkim, powiatowym i gminnym),
10) wydawaniem opinii dla G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska w odniesieniu do
wniosków o przywóz odpadów z zagranicy
do wykorzystania na terenie Powiatu Poznañskiego,
7. w zakresie ochrony przyrody:
1) prowadzeniem rejestru zwierz¹t nale¿¹cych
do gatunków podlegaj¹cych ograniczeniom
na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
2) zezwalaniem na usuwanie drzew i krzewów
z gruntów bêd¹cych w³asnoœci¹ gmin,
3) prowadzeniem kontroli nasadzeñ drzew
i krzewów wykonanych na podstawie decyzji
Starosty w odniesieniu do nieruchomoœci, bêd¹cych w³asnoœci¹ gmin,
8. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
1) wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
2) zatwierdzaniem projektów prac geologicznych,
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3) przyjmowaniem dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-in¿ynierskich,
4) sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie
wykonywania przez przedsiêbiorcê uprawnieñ z tytu³u koncesji,
5) ustalaniem op³aty eksploatacyjnej w wypadku wydobywania kopaliny bez wymaganej
koncesji b¹dŸ z jej naruszeniem,
6) prowadzeniem archiwum geologicznego,
7) udostêpnianiem informacji geologicznej,
9.w zakresie transportu kolejowego:
1) wydawaniem decyzji o usuniêciu drzew
i krzewów utrudniaj¹cych widocznoœæ sygna³ów i poci¹gów lub eksploatacjê urz¹dzeñ kolejowych,
2) ustalaniem odszkodowania za wycinkê drzew
i krzewów, ustawianie zas³on odœnie¿nych,
zak³adanie ¿ywop³otów i urz¹dzanie pasów
przeciwpo¿arowych, w przypadkach braku
umowy stron,
10. w zakresie ochrony gruntów rolnych i gospodarki gruntami rolnymi:
1) orzekaniem w sprawie wy³¹czenia gruntów
z produkcji rolnej,
2) naliczaniem op³at i kar zwi¹zanych z realizacj¹ ustawy o ochronie gruntów rolnych,
3) prowadzeniem spraw zwi¹zanych z rekultywacj¹ gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, w tym ustalaniem w drodze decyzji
kierunku i terminu rekultywacji gruntów na
cele rolnicze oraz uznawaniem rekultywacji za
zakoñczon¹,
11.w zakresie czynnoœci zwi¹zanych z realizacj¹
przepisów ustawy o handlu uprawnieniami do
emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji.
§ 39.
Do zadañ Wydzia³u Radców Prawnych „RP” nale¿¹
czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1) udzia³em w opracowywaniu i uzgadnianiu
projektów aktów prawnych Rady, Zarz¹du
i Starosty, opiniowaniem ich pod wzglêdem
redakcyjnym i prawnym,
2) opiniowaniem projektów aktów prawnych
przekazywanych do konsultacji Zarz¹dowi,
3) udzielaniem wyjaœnieñ i sporz¹dzaniem opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarz¹du, Sta-

20

maj

2011

4)
5)

6)

7)
a)
b)

8)
9)

rosty, dyrektorów wydzia³ów i stanowisk samodzielnych,
udzia³em w negocjowaniu warunków umów
i porozumieñ zawieranych przez Powiat, opiniowaniem projektów tych umów i porozumieñ,
wykonywaniem zastêpstwa procesowego przed
s¹dami polskimi w sprawach dotycz¹cych
dzia³ania organów Powiatu oraz powiatowych
jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych
osobowoœci prawnej (w sprawach przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictw udzielonych
tym jednostkom) oraz Starosty jako reprezentanta Skarbu Pañstwa,
wykonywaniem nadzoru prawnego nad egzekucj¹ nale¿noœci bud¿etu Powiatu i Skarbu
Pañstwa oraz wspó³dzia³aniem w podejmowaniu czynnoœci w zakresie postêpowania egzekucyjnego,
informowaniem Zarz¹du, Starosty i kierowników komórek organizacyjnych o:
zmianach w przepisach prawnych dotycz¹cych dzia³alnoœci organów Powiatu,
uchybieniach w dzia³alnoœci Starostwa w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych
tych uchybieñ oraz innych okolicznoœciach mog¹cych wywo³aæ niekorzystne dla Powiatu konsekwencje,
uczestniczeniem w kontroli nad stosowaniem
przepisów kodeksu postêpowania administracyjnego w wydzia³ach Starostwa,
wspó³prac¹ z wydzia³ami i stanowiskami samodzielnymi Starostwa w sprawach wymagaj¹cych opinii i konsultacji prawnych oraz
w sprawach procesowych, zwi¹zanych z zakresem dzia³ania wydzia³ów.

§ 40.
Do zadañ Wydzia³u Audytu i Kontroli „KO” nale¿¹
czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1. w zakresie kontroli:
1) prowadzeniem kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu,
2) prowadzeniem kontroli wykorzystywania
œrodków publicznych przekazywanych z bud¿etu Powiatu,
3) kontrol¹ realizacji ustaw i innych aktów prawnych w zakresie dzia³alnoœci finansowej i organizacyjno-administracyjnej w jednostkach
podlegaj¹cych kontroli,
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4) wspó³prac¹ z zewnêtrznymi instytucjami
kontrolnymi,
5) wspó³prac¹ z pracownikami merytorycznymi Starostwa w zakresie bêd¹cym przedmiotem kontroli,
6) opracowywaniem planów kontroli,
7) kontrol¹ wykonania planów finansowych,
8) sporz¹dzaniem protoko³ów z przeprowadzonych kontroli,
9) przygotowywaniem wniosków pokontrolnych,
10) kontrol¹ realizacji wniosków pokontrolnych,
11) przekazywaniem na rêce Przewodnicz¹cego
Rady za poœrednictwem Starosty protoko³ów oraz wyst¹pieñ pokontrolnych z kontroli
przeprowadzanych na podstawie stosownej
uchwa³y Zarz¹du Powiatu,
2. w zakresie audytu wewnêtrznego, obejmuj¹cego
badanie systemów zarz¹dzania i kontroli, poprzez
które kierownik jednostki uzyskuje obiektywn¹
i niezale¿n¹ ocenê adekwatnoœci, efektywnoœci
i skutecznoœci tych systemów oraz czynnoœci doradcze maj¹ce na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki:
1) ocen¹ funkcjonowania systemu organizacyjnego w obszarze audytowanym,
2) przekazywaniem kierownikowi jednostki sektora finansów publicznych oceny, która dotyczy w szczególnoœci:
a) zgodnoœci prowadzonej dzia³alnoœci z przepisami prawa oraz obowi¹zuj¹cymi w jednostce procedurami wewnêtrznymi (kryterium
legalnoœci),
b) efektywnoœci i gospodarnoœci podejmowanych dzia³añ w zakresie systemów zarz¹dzania i kontroli,
c) wiarygodnoœci sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania bud¿etu,
3) badaniem i ocen¹ adekwatnoœci, skutecznoœci
i efektywnoœci systemu kontroli wewnêtrznej,
zarz¹dzania ryzykiem oraz kierowania jednostk¹, a w szczególnoœci:
a) przegl¹d ustanowionych mechanizmów
kontroli wewnêtrznej oraz wiarygodnoœci
i rzetelnoœci informacji operacyjnych, zarz¹dczych i finansowych,
b) ocenê procedur i praktyki sporz¹dzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej,
c) ocenê przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnêtrznych jednostki oraz prograBiuletyn Powiatu Poznañskiego

mów, strategii i standardów ustanowionych
przez w³aœciwe organy,
d) ocenê zabezpieczenia mienia jednostki,
e) ocenê efektywnoœci i gospodarnoœci wykorzystania zasobów jednostki,
f) przegl¹d programów i projektów w celu
ustalenia zgodnoœci funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami,
g) ocenê dostosowania dzia³añ jednostki do
przedstawionych wczeœniej zaleceñ audytu
lub kontroli,
4) okreœleniem ewentualnych nieprawid³owoœci,
5) analizowaniem przyczyn i skutków ustalonych uchybieñ,
6) przedstawianiem uwag i wniosków w sprawie usuniêcia uchybieñ oraz usprawnienia
systemu organizacji z uwzglêdnieniem gospodarki finansowej jednostki audytowanej,
7) przeprowadzaniem audytów sprawdzaj¹cych.
§ 41.
Do zadañ Wydzia³u Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich „ZK” nale¿¹
czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1. w zakresie bezpieczeñstwa powszechnego i publicznego:
a) monitorowaniem stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, na terenie Powiatu Poznañskiego, przekazywanie informacji i wniosków
Staroœcie,
b) opracowywaniem projektów programów poprawy bezpieczeñstwa powszechnego obywateli i porz¹dku publicznego oraz nadzór nad
ich realizacj¹,
c) obs³ug¹ administracyjna Powiatowej Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku,
d) realizowaniem zadañ samorz¹du powiatowego dotycz¹cych bezpieczeñstwa imprez masowych oraz zgromadzeñ publicznych,
e) utrzymywaniem wspó³pracy ze s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami szczebla powiatowego
oraz terenowymi organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rz¹dowymi,
samorz¹dowymi i pozarz¹dowymi w celu
w³aœciwej realizacji zadañ,
2. w zakresie zarz¹dzania kryzysowego:
a) planowaniem kryzysowym, monitorowaniem,
analiz¹ i ocen¹ zagro¿eñ, przygotowaniem
i sta³¹ aktualizacj¹ planu zarz¹dzania kryzysowego Powiatu Poznañskiego,
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b) ca³odobow¹ obs³ug¹ Powiatowego Centrum
Zarz¹dzania Kryzysowego Starosty Poznañskiego na potrzeby uruchamiania planów
i procedur reagowania kryzysowego,
c) obs³ug¹ Powiatowego Zespo³u Zarz¹dzania
Kryzysowego i innych zespo³ów powo³ywanych przez Starostê, wykonuj¹cych zadania
z zakresu zarz¹dzania kryzysowego,
d) wykonywaniem zadañ z zakresu ochrony
przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej na
terenie Powiatu Poznañskiego,
e) koordynowaniem dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpo¿arow¹ w Starostwie oraz podleg³ych jednostkach organizacyjnych,
3. w zakresie spraw obrony cywilnej i obronnych:
a) organizowaniem akcji kurierskiej,
b) planowaniem operacyjnym w ramach przygotowañ obronnych pañstwa,
c) przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeñstwem narodowym,
d) realizowaniem zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zku pañstwa gospodarza,
e) planowaniem i organizacj¹ œwiadczeñ na
rzecz obrony,
f) wykonywaniem zadañ w ramach powszechnego obowi¹zku obrony,
g) realizacj¹ zadañ Starosty – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
h) przygotowaniem i zapewnieniem dzia³ania
elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
4. w zakresie spraw obywatelskich:
a) wydawaniem pozwoleñ w drodze decyzji administracyjnej na przeprowadzenie zbiórek
publicznych na obszarze Powiatu Poznañskiego lub jego czêœci obejmuj¹cej wiêcej ni¿
jedn¹ gminê,
b) przyznawaniem w drodze decyzji administracyjnej pomocy na czêœciowe pokrycie, poniesionych przez repatrianta kosztów zwi¹zanych
z remontem lub adaptacj¹ lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) wyp³acaniem kwot stanowi¹cych równowartoœæ pomocy przyznanej repatriantowi przez
ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych
lub Starostê Poznañskiego,
d) wydawaniem zezwoleñ na sprowadzanie zw³ok
i szcz¹tków z obcego pañstwa w porozumieniu
z w³aœciwym inspektorem sanitarnym,
e) przewozem, na wniosek w³aœciwego organu,
zw³ok osób zmar³ych lub zabitych w miejscach
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publicznych, do zak³adu medycyny s¹dowej,
a w razie jego braku na obszarze Powiatu – do
najbli¿szego szpitala maj¹cego prosektorium,
celem ustalenia przyczyny zgonu,
f) sprawowaniem nadzoru nad dzia³alnoœci¹
stowarzyszeñ ze wzglêdu na siedzibê stowarzyszenia z wy³¹czeniem nadzoru nad dzia³alnoœci¹ stowarzyszeñ jednostek samorz¹du
terytorialnego,
g) prawa wypowiedzenia siê w sprawie wniosku o
rejestracjê stowarzyszenia oraz przyst¹pienia do
postêpowania s¹dowego jako zainteresowany,
h) wystêpowaniem do w³adz stowarzyszeñ o zaprzestanie dzia³alnoœci niezgodnej z prawem
lub postanowieniami statutu,
i) wydawaniem decyzji administracyjnych o wpisie
do ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
j) prowadzeniem ewidencji stowarzyszeñ kultury fizycznej i ich terenowych jednostek organizacyjnych, nie prowadz¹cych dzia³alnoœci
gospodarczej,
k) wystêpowaniem do s¹du z wnioskiem
o stwierdzenie zgodnoœci dzia³ania fundacji
z przepisami prawa i statutem oraz z celem,
w jakim fundacja zosta³a ustanowiona,
l) wystêpowaniem do s¹du z wnioskiem o uchylenie uchwa³y zarz¹du fundacji, w tym
o wstrzymanie wykonania uchwa³y do czasu
rozstrzygniêcia sprawy w przypadkach okreœlonych w ustawie,
³) wyznaczaniem terminu do usuniêcia uchybieñ
w dzia³alnoœci zarz¹du fundacji a tak¿e ¿¹daniem dokonania zmiany zarz¹du fundacji,
w przypadkach okreœlonych w ustawie,
m) wystêpowaniem do s¹du z wnioskiem o zawieszenie zarz¹du fundacji i wyznaczenie zarz¹dcy przymusowego w przypadkach okreœlonych
w ustawie,
n) wystêpowaniem do s¹du z wnioskiem o likwidacjê fundacji w przypadkach okreœlonych
w ustawie,
o) uczestniczeniem w pracach powiatowej komisji lekarskiej,
p) organizowaniem i wspó³udzia³em w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.
§ 42.
Do zadañ Wydzia³u Edukacji „WE” nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1. w zakresie prowadzenia przez Powiat Poznañski
publicznych szkó³, specjalnych oœrodków szkolBiuletyn Powiatu Poznañskiego

no-wychowawczych, oœrodków dokszta³cania
zawodowego, internatów, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zwanych dalej placówkami
oœwiatowymi:
1) zak³adaniem nowych placówek oœwiatowych, przekszta³caniem ich, ³¹czeniem
w zespo³y, nadawaniem imienia oraz likwidacj¹ placówek publicznych,
2) ustalaniem planów sieci publicznych szkó³,
3) nadzorem nad zgodnoœci¹ z przepisami prawa
projektów statutów, regulaminów placówek,
4) kontrol¹ i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych placówek,
5) sprawowaniem nadzoru nad placówkami w
zakresie spraw finansowych, administracyjno-prawnych i procedurami przekazywania
danych statystycznych przez placówki,
6) sprawozdawczoœci¹ oœwiatow¹, przekazywan¹ innym jednostkom (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oœwiaty,
Powiatowy Urz¹d Pracy i inne),
7) kontrol¹ naliczeñ subwencji oœwiatowej,
dokonywanej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej,
8) wystêpowaniem w sprawach zwi¹zanych z
finansowaniem zadañ oœwiatowych do instytucji wspó³finansuj¹cych,
9) przygotowywaniem i realizacj¹ projektów
wspó³finansowanych przez programy pomocowe Unii Europejskiej,
10) pozyskiwaniem zewnêtrznych œrodków finansowych dla placówek oœwiatowych,
11) realizacj¹ zadañ oœwiatowych przy wspó³pracy z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego,
12) promocj¹ oraz kreowaniem wizerunku szkó³
prowadzonych przez Powiat Poznañski,
2. w zakresie kszta³cenia, wychowania i opieki
w placówkach oœwiatowych:
1) zapewnieniem odpowiedniej formy kszta³cenia specjalnego dzieciom i m³odzie¿y z terenu
powiatu poznañskiego, zgodnie z orzeczeniem
do kszta³cenia specjalnego wydanego przez
poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
2) przeprowadzeniem procedury maj¹cej na
celu skierowanie nieletnich z terenu powiatu poznañskiego do m³odzie¿owych oœrodków wychowawczych i m³odzie¿owych
oœrodków socjoterapii zgodnie z postanowieniem s¹du rodzinnego,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

3) monitorowaniem przebiegu rekrutacji oraz
egzaminów do szkó³ prowadzonych przez
Powiat Poznañski oraz analiz¹ skutków
dzia³añ szkó³ w zakresie naboru,
4) wspó³prac¹ ze szko³ami i innymi instytucjami w zakresie naboru uczniów do szkó³ prowadzonych przez Powiat Poznañski,
5) prowadzeniem przedsiêwziêæ umo¿liwiaj¹cych kszta³towanie i rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ, uzupe³nianie wiedzy
i umiejêtnoœci uczniów,
6) stworzeniem warunków finansowych do realizacji zajêæ fakultatywnych i zajêæ pozalekcyjnych,
7) pomoc¹ materialn¹ dla uczniów szkó³ prowadzonych przez Powiat Poznañski poprzez
stypendia i nagrody,
8) prowadzeniem spraw zwi¹zanych z obs³ug¹
programów stypendialnych dla uczniów i studentów, realizowanych przez inne instytucje,
9) wspieraniem konkursów szkolnych dla
uczniów szkó³ prowadzonych przez Powiat
Poznañski,
10) koordynowaniem i pomoc¹ w realizacji
przez placówki oœwiatowe projektów zwi¹zanych z wymian¹ uczniów i nauczycieli
w ramach programu „Uczenie siê przez ca³e
¿ycie” i innych,
3. w zakresie kadry placówek oœwiatowych:
1) prowadzeniem spraw zwi¹zanych z wynagradzaniem i nagradzaniem kadry kierowniczej oraz nagradzaniem nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oœwiatowych,
2) sporz¹dzaniem oceny pracy dyrektorów placówek oœwiatowych,
3) nadzorem spraw zwi¹zanych z przebiegiem
pracy na stanowiskach dyrektorów placówek oœwiatowych,
4) przeprowadzaniem procedury dotycz¹cej
wyboru kandydata na stanowisko dyrektora
i powierzeniem stanowiska dyrektora placówki oœwiatowej,
5) przeprowadzaniem procedury awansu zawodowego na stopieñ nauczyciela mianowanego,
6) tworzeniem regulaminów dodatków p³acowych w placówkach oœwiatowych,
7) wspieraniem doskonalenia zawodowego nauczycieli,
8) pomoc¹ zdrowotn¹ dla nauczycieli, emerytów i rencistów z placówek oœwiatowych,
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4. w zakresie szkolnictwa niepublicznego:
1) prowadzeniem ewidencji szkó³ i placówek niepublicznych z terenu powiatu poznañskiego,
2) przeprowadzeniem procedury maj¹cej na
celu wydanie zaœwiadczenia o wpisaniu
szko³y lub placówki do ewidencji szkó³
i placówek niepublicznych,
3) przeprowadzeniem procedury maj¹cej na
celu wydanie decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnieñ szko³y publicznej,
4) wydaniem decyzji o odmowie wpisu do
ewidencji szkó³ i placówek niepublicznych,
5) wydaniem decyzji o wykreœleniu szko³y lub
placówki z ewidencji szkó³ i placówek niepublicznych,
6) kontrol¹ zasadnoœci liczby uczniów z ksiêg¹
uczniów oraz zasadnoœci¹ wykorzystania
przekazanej dotacji z bud¿etu powiatu.

10) przekazywaniem do u¿ytkowania wykonanych
obiektów inwestycyjnych na rzecz w³aœciwego
podmiotu,
11) opiniowaniem celowoœci i koordynowanie inicjowanych przez mieszkañców Powiatu inwestycji infrastruktury komunalnej, finansowanych
czêœciowo ze œrodków bud¿etu Powiatu.
§ 44.
Do zadañ Wydzia³u Gospodarowania Mieniem
„ZN” nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1. w zakresie zarz¹dzania i administrowania nieruchomoœciami stanowi¹cymi w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa i Powiatu Poznañskiego:
1)
2)

§ 43.
Do zadañ Wydzia³u Inwestycji i Remontów „ZI”
nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

opracowywaniem projektów planów w zakresie
zadañ inwestycyjnych,
kompleksowym przygotowywaniem procesów
inwestycyjnych, w tym uzyskiwaniem decyzji
o warunkach zabudowy, koordynowaniem wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwaniem decyzji pozwolenia na budowê oraz
kompletowaniem dokumentów do wniosków
o wszczêcie postêpowania o zamówienie publiczne w zakresie dzia³añ inwestycyjnych finansowanych z bud¿etu Powiatu,
nadzorowaniem i koordynowaniem realizowanych zadañ inwestycyjnych i remontowych,
przygotowywaniem propozycji ewentualnych
zmian w planach zadañ inwestycyjnych,
opracowywaniem okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdañ z realizacji zadañ inwestycyjnych,
inicjowaniem i koordynowaniem inwestycji
wspólnych wraz z uzgodnieniami dotycz¹cymi
sposobu finansowania,
pe³nieniem funkcji inwestora bezpoœredniego,
akceptacj¹ Zarz¹du Powiatu koncepcji architektoniczno-budowlanych planowanych zadañ
inwestycyjnych oraz sprawdzaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowych wykonanych
w oparciu o zaakceptowane koncepcje,
sporz¹dzaniem kosztorysów inwestorskich,
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3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

zapewnieniem bezpieczeñstwa u¿ytkowania
i w³aœciwej eksploatacji nieruchomoœci,
rozliczaniem kosztów utrzymania nieruchomoœci, naliczanie najemcom op³at z tytu³u
najmu lokali mieszkalnych i u¿ytkowych
oraz wystawianiem faktur z tytu³u czynszu
i refakturowanie faktur za media,
prowadzeniem ksi¹¿ek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomoœci wymaganej przez przepisy prawa
budowlanego,
zlecaniem osobom trzecim wykonanie kontroli technicznych i okresowych przegl¹dów
nieruchomoœci i urz¹dzeñ stanowi¹cych jej
wyposa¿enie techniczne, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego,
zapewnieniem dostawy us³ug zewnêtrznych
do nieruchomoœci w tym dostaw energii
elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody,
odprowadzania œcieków i wywozu œmieci,
zapewnienie us³ug serwisowych przez wyspecjalizowane jednostki dla urz¹dzeñ technicznych sta³ego nadzoru,
sporz¹dzaniem umów o dostawy, roboty
b¹dŸ us³ugi, zwi¹zane z realizacj¹ wy¿ej wymienionych zadañ oraz kontrolowaniem prawid³owoœci wykonania tych umów,
ubezpieczeniem maj¹tku oraz odpowiedzialnoœci cywilnej Powiatu i podleg³ych jednostek organizacyjnych,
prowadzeniem wykazu lokali u¿ytkowych
i mieszkalnych oraz najemców nieruchomoœci komercyjnych i mieszkalnych,
przekazywaniem do windykacji p³atnoœci od
najemców zalegaj¹cych z op³atami na drodze postêpowania s¹dowego,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

10) usuwaniem awarii i ich skutków w nieruchomoœci,
2. dokonywaniem obrotu nieruchomoœciami:
1) weryfikacj¹ dokumentów w zakresie stanu
prawnego nieruchomoœci,
2) wystêpowaniem do wojewody o wyra¿enie
zgody na zbywanie w drodze przetargowej
i bezprzetargowej oraz odp³atne i nieodp³atne udostêpnienie ( najem, dzier¿awa, u¿yczenie) osobom trzecim nieruchomoœci
stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa,
3) zbywaniem w drodze przetargowej i bezprzetarowej oraz odp³atne i nieodp³atne udostêpnienie (najem, dzier¿awa, u¿yczenie)
osobom trzecim nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu,
4) organizowaniem przetargów na najem lokali
u¿ytkowych w trybie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami,
5) prowadzeniem ewidencji nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa i Powiatu.
§ 45.
Do zadañ Wydzia³u Zdrowia i Polityki Spo³ecznej
„ZD” nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1. w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
1)

opracowywaniem, realizowaniem i ocenianiem efektów programów zdrowotnych kierowanych do mieszkañców Powiatu,
2) nadzorem w³aœcicielskim nad NZOZ Szpital
w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa
D¹browskiego sp. z o.o.,
3) ustalaniem rozk³adu godzin pracy aptek
ogólnodostêpnych na terenie Powiatu,
4) dostarczaniem na pisemne ¿¹danie Wojewody informacji niezbêdnych do sporz¹dzania
projektu aktualizacji wojewódzkiego planu
dzia³ania systemu ratownictwa medycznego
oraz opiniowaniem jego aktualizacji,
5) przekazywaniem marsza³kowi województwa informacji o realizowanych na terenie
Powiatu programach zdrowotnych,
2. w zakresie pomocy spo³ecznej:
1) prowadzeniem spraw nale¿¹cych do kompetencji organu prowadz¹cego w odniesieniu
do placówek opiekuñczo-wychowawczych
i innych jednostek organizacyjnych pomocy
spo³ecznej,
2) realizowaniem porozumieñ zawartych miêdzy powiatami, dotycz¹cych wzajemnych
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

rozliczeñ finansowych w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuñczo –
wychowawczych i rodzinach zastêpczych,
3. w zakresie wspierania osób niepe³nosprawnych:
1) prowadzeniem bazy danych o organizacjach
pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz osób
niepe³nosprawnych,
2) udzielaniem informacji, dotycz¹cych uprawnieñ osób niepe³nosprawnych,
3) realizowaniem zawartych porozumieñ i umów
w zakresie dofinansowania rehabilitacji mieszkañców Powiatu Poznañskiego w warsztatach
terapii zajêciowej,
4. w zakresie realizacji zadañ z administracji rz¹dowej:
1) udzielaniem pomocy repatriantom, dotycz¹cej
aktywizacji zawodowej,
2) zapewnieniem opieki zdrowotnej i us³ug opiekuñczych dla kombatantów i osób represjonowanych,
3) zlecaniem organizacjom pozarz¹dowym oraz
podmiotom, o których mowa w ustawie
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie zadañ administracji rz¹dowej wynikaj¹cych z ustawy o pomocy spo³ecznej
i przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie,
5. w zakresie wspó³pracy:
1) z organizacjami pozarz¹dowymi w zakresie
ochrony zdrowia w tym profilaktyki i promocji zdrowia oraz w zakresie zadañ pomocy
spo³ecznej,
2) z Powiatow¹ Rad¹ Zatrudnienia i Powiatow¹
Spo³eczn¹ Rad¹ do spraw Osób Niepe³nosprawnych,
3) wspó³prac¹ i koordynowaniem dzia³añ zwi¹zanych z prawid³ow¹ realizacj¹ zadañ Powiatu, dotycz¹cych pomocy spo³ecznej, osób
niepe³nosprawnych i aktywizacji bezrobotnych wykonywanych przez powiatowe jednostki organizacyjne pomocy spo³ecznej,
s³u¿by zatrudnienia a w szczególnoœci Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy
Urz¹d Pracy.
§ 46.
Do zadañ Wydzia³u Informatyki „WI” nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1. w zakresie Bezpieczeñstwa Systemów (zadania
wykonuje Administrator Bezpieczeñstwa Informacji):
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1) zabezpieczeniem prawid³owego dzia³ania infrastruktury informatycznej Starostwa zgodnie
z Polityk¹ Bezpieczeñstwa i ustaw¹ o ochronie
danych osobowych,
2) przeprowadzaniem kontroli w zakresie przetwarzania danych osobowych,
3) kontrolowaniem i nadzorem oraz modyfikowaniem i aktualizowaniem zabezpieczeñ informatycznych,
4) prowadzeniem ewidencji osób upowa¿nionych do przetwarzania danych osobowych
w systemach teleinformatycznych,
5) kontrolowaniem firm zewnêtrznych realizuj¹cych us³ugi informatyczne dla pracowników
urzêdu w innej lokalizacji,
6) szkoleniem pracowników urzêdu w zakresie
Polityki Bezpieczeñstwa,
2. w zakresie informatyzacji Starostwa:
1) planowaniem i rozwojem informatycznym
Starostwa,
2) budowaniem i modernizacj¹ serwisów internetowych i intranetowych,
3) wdra¿aniem nowych technologii i systemów
informatycznych,
3. w zakresie administracji i zarz¹dzania infrastruktur¹ teleinformatyczn¹:
1) prowadzeniem ewidencji sprzêtu informatycznego, zasobów informatycznych, oprogramowania, licencji, dokumentacji programowej,
podrêczników itp.,
2) nadzorem nad okablowaniem strukturalnym
w zakresie sieci logicznych,
4. w zakresie administracji i zarz¹dzania bazami
danych i aplikacjami:
1) administracj¹ i konserwacj¹ baz danych i aplikacji,
2) inicjowaniem zmian w przepisach wewnêtrznych w celu dostosowania do eksploatowanych aplikacji,
3) inicjowaniem i nadzorem nad uruchomieniem
nowych funkcjonalnoœci we wdro¿onych bazach danych i aplikacjach.
§ 47.
Do zadañ Wydzia³u Kadr i P³ac „WK” nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1) opracowywaniem projektu Regulaminu Pracy
Starostwa i jego nowelizacji,
2) prowadzeniem dokumentacji w sprawach zwi¹zanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem
akt osobowych pracowników Starostwa,
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3) prowadzeniem dokumentacji w sprawach zwi¹zanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem akt osobowych kierowników jednostek
organizacyjnych z wyj¹tkiem kierowników placówek oœwiatowych i poradni psychologiczno
– pedagogicznych,
4) sporz¹dzaniem sprawozdañ statystycznych,
5) opiniowaniem projektu Zak³adowego Regulaminu Œwiadczeñ Socjalnych i jego nowelizacji,
6) prowadzeniem spraw zwi¹zanych z Zak³adowym Funduszem Œwiadczeñ Socjalnych,
7) planowaniem i realizacj¹ wydatków osobowych
Starostwa oraz prowadzeniem dokumentacji
p³acowej,
8) naliczaniem wynagrodzeñ i nale¿nych obci¹¿eñ
od diet, umów zleceñ i umów o dzie³o,
9) naliczaniem, pobraniem i odprowadzaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne,
10) sporz¹dzaniem dokumentacji wymaganej dla
ustalenia wysokoœci kapita³u pocz¹tkowego
i œwiadectw rekompensacyjnych,
11) naliczaniem i wyp³at¹ stypendiów dla uczniów
i studentów,
12) prowadzeniem naboru na stanowiska urzêdnicze zgodnie z ustaw¹ o pracownikach samorz¹dowych,
13) opracowaniem planu szkoleñ pracowników starostwa, organizowaniem i koordynowaniem
szkoleñ, ocenianiem skutecznoœci szkoleñ i prowadzeniem kart szkoleñ pracowników,
14) koordynowaniem dokszta³cania i doskonalenia
zawodowego pracowników Starostwa,
15) opiniowaniem i monitorowaniem kart opisu stanowisk pracy,
16) monitorowaniem okresowych ocen pracowniczych,
17) prowadzeniem spraw zwi¹zanych z praktykami
i sta¿ami.
§ 48.
Do zadañ Wydzia³u Powiatowy Zespó³ do Spraw
Orzekania o Niepe³nosprawnoœci „PZ” nale¿¹:
1) zadania z zakresu administracji rz¹dowej dotycz¹ce orzekania o niepe³nosprawnoœci,
okreœlone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych,
2) zadania Starosty okreœlone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych w zakresie
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wydawania legitymacji potwierdzaj¹cej niepe³nosprawnoœæ oraz przygotowywanie sprawozdañ z zakresu orzekania o niepe³nosprawnoœci,
udzielaniem informacji, dotycz¹cych uprawnieñ osób niepe³nosprawnych,
3) prowadzenie Powiatowego Rejestru Osób
Niepe³nosprawnych,
4) wydawaniem kart parkingowych uprawnionym osobom niepe³nosprawnym i placówkom.

1)
2)
3)
4)

§ 49.
Do zadañ Wydzia³u Powiatowy Rzecznik Konsumentów „RK” nale¿¹ zadania samorz¹du powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta,
okreœlone w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, a tak¿e okreœlone w innych przepisach.
§ 50.
Do zadañ Wydzia³u Dróg i Gospodarki Przestrzennej
„WD” nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1. w zakresie dróg:
1) wydawaniem zezwoleñ na wykorzystanie
dróg w sposób szczególny,
2) wprowadzaniem zakazu pêdzenia zwierz¹t
na drogach,
3) zatwierdzaniem projektów zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,
4) zaliczaniem dróg do kategorii dróg powiatowych,
5) ustalaniem przebiegu dróg powiatowych,
6) opiniowaniem likwidacji odcinków kolejowych,
7) opiniowaniem lokalizacji dróg publicznych,
8) wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej dla dróg gminnych i powiatowych,
9) wydawaniem zezwoleñ na przejazd pojazdów nienormatywnych na czas okreœlony
lub nieokreœlony,
10) wspó³dzia³aniem z Zarz¹dem Dróg Powiatowych,
11) wspó³prac¹ z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
12) realizowaniem zadañ wynikaj¹cych z zawartych porozumieñ z burmistrzami miast, wykonuj¹cych funkcje zarz¹dcy dla dróg
powiatowych, przebiegaj¹cych w granicach
miast,
2. w zakresie gospodarki przestrzennej:
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uzgadnianiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodz¹cych w sk³ad Powiatu Poznañskiego,
uzgadnianiem projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
opiniowaniem projektów studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
opiniowaniem projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 51.
Do zadañ Wydzia³u Powiatowy Konserwator Zabytków „KZ” nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane miêdzy
innymi z:
1) wydawaniem decyzji, postanowieñ i zaœwiadczeñ
dotycz¹cych zabytków, okreœlonych w ustawie
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oraz w przepisach odrêbnych z wy³¹czeniem spraw dotycz¹cych:
a) prowadzenia rejestru zabytków na terenie
województwa wielkopolskiego,
b) wydawania decyzji o wpisie zabytku do rejestru,
c) prowadzenia wojewódzkiej ewidencji zabytków,
d) wydawania pozwoleñ na czasowy wywóz
zabytku za granicê oraz zaœwiadczeñ, ¿e wywo¿one przedmioty nie wymagaj¹ pozwolenia na wywóz za granicê,
e) wydawania pozwoleñ na sprzeda¿, zamianê,
darowiznê lub oddanie w u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoœci wpisanych do rejestru zabytków stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego a tak¿e wnoszenie tych nieruchomoœci jako
wk³adów niepieniê¿nych (aportów) do spó³ek,
f) zabytków ruchomych,
g) opiniowania projektów studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin oraz z zakresu
uzgadniania projektów planów miejscowych
obejmuj¹cych teren ca³ej gminy okreœlonych
w art. 11 pkt 8 lit. c i art. 17 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) prowadzeniem spraw dotycz¹cych zabytków
nieruchomych, bêd¹cych cmentarzami, parkami
ogrodami i innymi formami zaprojektowanej
zieleni,
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3) sprawowaniem nadzoru nad prawid³owoœci¹
prowadzonych badañ konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych dzia³añ
przy zabytkach,
4) organizowaniem i prowadzeniem kontroli w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
5) upowszechnianiem wiedzy o zabytkach przy
wspó³pracy z Wydzia³em Promocji,
6) prowadzeniem i aktualizowaniem podstawowej
dokumentacji zabytków,
7) prowadzeniem dla ka¿dego zabytku zbioru dokumentów zawieraj¹cego: kartê ewidencyjn¹,
dokumentacjê prawn¹, konserwatorsk¹, historyczn¹, ikonograficzn¹ i inwentaryzacyjn¹,
8) umieszczaniem na zabytkach nieruchomych
odpowiednich znaków lub zapisów,
9) wydawaniem decyzji o zabezpieczeniu dobra
kultury w formie ustanowienia tymczasowego
zajêcia,
10) ustanawianiem spo³ecznych opiekunów zabytków,
11) wspieraniem na wniosek zainteresowanych
gmin, podjêtych przez nie inicjatyw tworzenia
parków kulturowych,
12) wspieraniem na wniosek zainteresowanych
stron inicjatyw spo³ecznych w sprawie wyst¹pienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ustanawiania Pomników
Historii,
13) wspó³prac¹ z innymi organami administracji
publicznej.
§ 52.
Do zadañ Wydzia³u Pion Ochrony „PN” nale¿¹
czynnoœci zwi¹zane miêdzy innymi z:
1. w zakresie „pionu ochrony”:
1) zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
2) zapewnieniem ochrony systemów i sieci
teleinformatycznych, w których s¹ wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3) kontrol¹ ochrony informacji niejawnych oraz
przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
4) okresow¹ kontrol¹ ewidencji, materia³ów
i obiegu dokumentów w zakresie informacji
niejawnych,
5) opracowywaniem planu ochrony informacji
niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowaniem jego realizacji,
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6) nadzorowaniem Inspektora Bezpieczeñstwa
Teleinformatycznego, wykonuj¹cego bie¿¹c¹
kontrolê zgodnoœci funkcjonowania systemu
teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeñstwa oraz kontroli przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji,
2. nadzorem pe³nomocnika ds. ochrony informacji
niejawnych nad kancelari¹ tajn¹,
3. wspó³prac¹ z Generalnym Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych.
§ 53.
Do zadañ Samodzielnego stanowiska ds. BHP
„BHP” nale¿¹ zadania okreœlone w przepisach dotycz¹cych s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy.
§ 54.
Do zadañ Samodzielnego stanowiska ds. systemu
zarz¹dzania jakoœci¹ „ZJ” nale¿¹ zadania zwi¹zane
z przyjêt¹ polityk¹ jakoœci oraz udzia³em w akcjach
spo³ecznych dla samorz¹dów.
ROZDZIA£ VI
Przyjêcia klientów
Tryb za³atwiania skarg i wniosków
§ 55.
1. Starosta, Wicestarosta i Cz³onkowie Zarz¹du
przyjmuj¹ klientów w sprawach skarg i wniosków w poniedzia³ki w godzinach 13.00-16.00.
W przypadku gdy w poniedzia³ek przypada dzieñ
ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta i Cz³onkowie Zarz¹du przyjmuj¹ klientów
w sprawach skarg i wniosków w nastêpnym dniu
roboczym w godz. 13.00-16.00.
2. Dyrektorzy wydzia³ów przyjmuj¹ klientów w godzinach pracy Starostwa.
3. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmuj¹ klientów
codziennie w obrêbie ustalonych godzin przyjêæ.
4. Informacja o dniach i godzinach przyjêæ klientów
w sprawach okreœlonych w ust. 1 winna byæ umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Starostwa.
§ 56.
1. Skargi i wnioski ewidencjonowane s¹ w centralnym rejestrze skarg i wniosków.
2. Rejestr skarg i wniosków prowadzi i nadzoruje
Wydzia³ Organizacyjny, który:
1) monitoruje terminowe rozpatrywanie skarg
i wniosków oraz udzielanie odpowiedzi,
2) udziela klientom zg³aszaj¹cym siê w sprawach skarg i wniosków niezbêdnych informaBiuletyn Powiatu Poznañskiego

cji o toku za³atwiania sprawy, kieruje klientów
do w³aœciwego wydzia³u lub organizuje przyjêcie klientów przez Starostê, Wicestarostê lub
Cz³onków Zarz¹du.
3. W rejestrze rejestrowane s¹ skargi i wnioski
kierowane do Starosty, Wicestarosty i Cz³onków
Zarz¹du, dyrektorów wydzia³ów oraz Rady Powiatu, sk³adane pisemnie lub w ramach osobistej
interwencji klienta.
4. Rejestr prowadzony jest w wersji elektronicznej.

§ 61.
Plany sporz¹dzane s¹ w celu realizacji zamówieñ publicznych oraz wydatkowania œrodków bud¿etowych.

§ 57.
Pracownik przyjmuj¹cy klienta w sprawie skargi lub
wniosku wnoszonych ustnie, jest obowi¹zany sporz¹dziæ protokó³ przyjêcia zawieraj¹cy:
1) datê przyjêcia,
2) imiê, nazwisko i adres sk³adaj¹cego,
3) zwiêz³e okreœlenie sprawy,
4) imiê i nazwisko przyjmuj¹cego,
5) podpis sk³adaj¹cego.

§ 63.
1. Nadzór nad wykonaniem zadañ ujêtych w planach sprawuj¹ w³aœciwe Osoby nadzoruj¹ce.
2. Przebieg i realizacja planów wydzia³ów i stanowisk samodzielnych podlega systematycznej
kontroli dyrektorów wydzia³ów i Osób nadzoruj¹cych.
3. Oceny wykonania planów za dany rok dokonuje
Zarz¹d w terminie do koñca lutego roku nastêpnego.

§ 58.
Dyrektorzy wydzia³ów i stanowiska samodzielne
odpowiedzialni s¹ za:
1) powiadomienie nadzoruj¹cego Cz³onka Zarz¹du
o z³o¿eniu skargi lub wniosku,
2) wszechstronne wyjaœnienia i terminowe za³atwianie skarg i wniosków,
3) niezw³oczne przekazywanie Wydzia³owi Organizacyjnemu wyjaœnieñ oraz dokumentacji niezbêdnych do rozpatrzenia skarg i wniosków.

ROZDZIA£ VIII
Zasady podpisywania pism

§ 59.
1. Skargi dotycz¹ce zadañ lub dzia³alnoœci Zarz¹du w sprawach nale¿¹cych do zadañ zleconych
z zakresu administracji rz¹dowej rozpatruje Wojewoda.
2. Skargi dotycz¹ce Starosty, Zarz¹du Powiatu, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji, stra¿y
i innych jednostek organizacyjnych rozpatruje
Rada Powiatu, z wyj¹tkiem spraw okreœlonych
ust. 1.
ROZDZIA£ VII
Zasady planowania pracy
§ 60.
Planowanie s³u¿y sprecyzowaniu podstawowych,
na³o¿onych na poszczególne wydzia³y i stanowiska
samodzielne zadañ, daj¹cych siê uj¹æ w okreœlonym
przedziale czasowym.
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§ 62.
1. Plany sporz¹dzaj¹ dyrektorzy wydzia³ów i stanowiska samodzielne.
2. Plan sporz¹dza siê na okresy roczne po sporz¹dzeniu projektu bud¿etu.
3. Plan zatwierdza Zarz¹d Powiatu.

§ 64.
Do podpisu Starosty w szczególnoœci zastrze¿one s¹:
1) pisma w sprawach nale¿¹cych do kompetencji
Starosty na podstawie przepisów prawa,
2) pisma i decyzje w sprawach nale¿¹cych do jego
w³aœciwoœci, stosownie do ustalonego podzia³u zadañ pomiêdzy Starost¹, Wicestarost¹
i Cz³onkami Zarz¹du,
3) wnioski o nadanie odznaczeñ i nagród pañstwowych, resortowych i regionalnych dla pracowników Starostwa i kierowników jednostek
organizacyjnych,
4) pisma zwi¹zane z dzia³aniami nadzorczymi Najwy¿szej Izby Kontroli, Prokuratora, Regionalnej
Izby Obrachunkowej i innych organów kontroli,
5) decyzje w sprawach osobowych dyrektorów,
stanowisk samodzielnych Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
6) listy p³ac, nagród i premii pracowników Starostwa,
7) decyzje o nawi¹zaniu lub rozwi¹zaniu stosunku pracy z pracownikami Starostwa,
8) zgody na udzielenie pracownikom urlopu bezp³atnego,
9) listy intencyjne do kontrahentów zagranicznych,
10) delegacje s³u¿bowe dla Wicestarosty, Cz³onków
Zarz¹du, Skarbnika i Sekretarza,
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11) korespondencja kierowana do:
a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza³ków Sejmu i Senatu oraz pos³ów i senatorów,
b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,
c) Ministrów oraz Kierowników urzêdów centralnych,
d) Wojewody Wielkopolskiego,
e) Marsza³ków,
f) Starostów,
g) Naczelników Urzêdów Skarbowych.
§ 65.
1. Wicestarosta i Cz³onkowie Zarz¹du podpisuj¹:
1) pisma i dokumenty w sprawach nale¿¹cych do
ich kompetencji a bêd¹cych w zakresie spraw
prowadzonych przez nadzorowane wydzia³y,
2) decyzje w zakresie posiadanych upowa¿nieñ
z wyj¹tkiem decyzji, których wydanie wymagane jest przez przepisy prawa w formie decyzji Zarz¹du,
3) odpowiedzi na skargi dotycz¹ce dyrektorów
nadzorowanych wydzia³ów w zakresie udzielonego przez Starostê upowa¿nienia,
4) wnioski o przeszeregowanie pracowników
nadzorowanego wydzia³u,
5) delegacje s³u¿bowe dla dyrektorów nadzorowanych wydzia³ów i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu.
2. Skarbnik podpisuje odpowiednio pisma i dokumenty nadzorowanego przez niego wydzia³u dotycz¹ce:
1) decyzji w zakresie posiadanych upowa¿nieñ,
2) przygotowania wniosków do projektu bud¿etu i informacji o uchwalonym bud¿ecie oraz
jego zmianach,
3) wnioski o przeszeregowanie pracowników
nadzorowanego wydzia³u,
4) wnioski o przyznanie nagród dla pracowników nadzorowanego wydzia³u,
5) delegacje s³u¿bowe dla pracowników nadzorowanego wydzia³u.
3. Sekretarz podpisuje odpowiednio pisma i dokumenty nadzorowanych przez niego wydzia³ów
dotycz¹ce:
1) materia³ów do bud¿etu,
2) opiniowania wniosków,
3) wnioski o przyznanie nagród dla dyrektorów
nadzorowanych wydzia³ów,
4) delegacje s³u¿bowe dla dyrektorów nadzorowanych wydzia³ów,
5) pisma i dokumenty w ramach udzielonego
przez Starostê upowa¿nienia.
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§ 66.
1. Dyrektorzy wydzia³ów:
1) aprobuj¹ wstêpnie pisma w sprawach nale¿¹cych do kompetencji Starosty, Wicestarosty,
Cz³onków Zarz¹du, Skarbnika i Sekretarza
wed³ug podzia³u zadañ,
2) podpisuj¹ pisma w sprawach nie zastrze¿onych dla osób wymienionych w pkt 1, a nale¿¹cych do zakresu dzia³ania wydzia³ów
(informacje, opinie, wnioski),
3) podpisuj¹ dokumenty w sprawach dotycz¹cych organizacji wewnêtrznej wydzia³u i zadañ dla poszczególnych stanowisk pracy,
4) podpisuj¹ pisma dotycz¹ce urlopów pracowników wydzia³u,
5) delegacje s³u¿bowe dla pracowników nadzorowanych wydzia³ów.
2. Dyrektorzy wydzia³ów i ich zastêpcy podpisuj¹
decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej na podstawie upowa¿nienia Starosty.
3. Dyrektorzy wydzia³ów okreœlaj¹ rodzaje pism, do
których upowa¿nieni s¹ ich zastêpcy i inni pracownicy wydzia³ów oraz nadzoruj¹ przygotowanie pism przez pracowników, którzy parafuj¹ je
swoim podpisem i dat¹ sporz¹dzenia, umieszczonymi pod tekstem z lewej strony.
ROZDZIA£ IX
Redagowanie i opracowywanie aktó
w prawnych
§ 67.
Dyrektorzy wydzia³ów i stanowiska samodzielne
w porozumieniu z Osob¹ nadzoruj¹c¹, ka¿dy w zakresie swego dzia³ania, przygotowuj¹ propozycje
projektów aktów prawnych Rady, Zarz¹du i Starosty w szczególnoœci z uwzglêdnieniem postanowieñ
ustawy o samorz¹dzie powiatowym, Statutu, a tak¿e innych przepisów prawa.
§ 68.
Starosta w zakresie swoich kompetencji wydaje:
1) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej, chyba ¿e przepisy
szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez
Zarz¹d Powiatu,
2) zarz¹dzenia:
a) w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem
funkcji kierownika Starostwa,
b) w sprawach przewidzianych w przepisach
odrêbnych,
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3) akty prawne o innej nazwie, wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
§ 69.
Szczegó³owe zasady redagowania i opracowania
aktów prawnych oraz zasady przekazywania i publikacji aktów prawnych w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz zasady redagowania i opracowania decyzji, postanowieñ i zaœwiadczeñ Starosta okreœla w drodze zarz¹dzenia.
§ 70.
Orygina³y aktów prawnych przechowuj¹:
1) Biuro Rady – uchwa³ Rady i zawartych porozumieñ,
2) Wydzia³ Organizacyjny – uchwa³ Zarz¹du i Zarz¹dzeñ Starosty oraz upowa¿nieñ do wydawania
decyzji administracyjnych i pe³nomocnictw,

3) w³aœciwe merytorycznie wydzia³y i stanowiska samodzielne – decyzji i innych aktów
Starosty i Zarz¹du.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§ 71.
1. Sprawy z zakresu geodezji, kartografii i katastru
prowadzi Powiatowy Oœrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Obs³uga prawna Starostwa lub zadania s³u¿by
bhp mog¹ byæ wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej.
§ 72.
1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych za poœrednictwem Osoby nadzoruj¹cej i stanowiska samodzielne
obowi¹zani s¹ przedk³adaæ Staroœcie wnioski
w sprawach aktualizacji niniejszego regulaminu.
2. W razie w¹tpliwoœci, spory kompetencyjne wynik³e ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Starosta.
§ 73.
Traci moc uchwa³a nr XXVI/200/III/2009 Rady
Powiatu Poznañskiego z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zmieniona
uchwa³¹ nr XXXI/240/III/2009 Rady Powiatu Poznañskiego z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Poznaniu.
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§ 74.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 75.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W celu sprawnego funkcjonowania Starostwa jako
organizacji, powsta³a koniecznoœæ uregulowania
zakresu zadañ z uwzglêdnieniem zmian przepisów
normuj¹cych obowi¹zki organów administracji publicznej, kwestii nadzoru oraz podzia³u kompetencji pomiêdzy Starostê, Wicestarostê, Cz³onków
Zarz¹du i Sekretarza Powiatu.
W ramach powy¿szego uaktualniono kompetencje
Starosty Poznañskiego, które koresponduj¹ z postanowieniami ujêtymi w Statucie Powiatu Poznañskiego. Doprecyzowano postanowienia o zadaniach
i kompetencjach Wicestarosty i Cz³onków Zarz¹du
podczas nieobecnoœci Starosty.
Konsekwencj¹ podzia³u kompetencji s¹ nastêpuj¹ce
zmiany:
1. I Cz³onkowi Zarz¹du Powiatu przyporz¹dkowano
Wydzia³ Gospodarowania Mieniem (dotychczas
wydzia³ ten by³ przyporz¹dkowany Wicestaroœcie
Poznañskiemu),
2. Sekretarzowi Powiatu przyporz¹dkowano Wydzia³ Promocji (dotychczas wydzia³ ten by³
przyporz¹dkowany Staroœcie Poznañskiemu).
Wydzia³owi Gabinet Starosty powierzono dodatkowo do realizacji zadania w zakresie wspó³pracy zagranicznej Powiatu Poznañskiego oraz rozwoju
i promocji przedsiêbiorczoœci na terenie Powiatu Poznañskiego, które to zadania realizowa³ dotychczas
Wydzia³ Promocji.
Powiatowemu Zespo³owi do Spraw Orzekania
o Niepe³nosprawnoœci powierzono zadania zwi¹zane z wydawaniem kart parkingowych uprawnionym
osobom niepe³nosprawnym i placówkom, które realizowa³ Wydzia³ Komunikacji i Transportu.
Doprecyzowano i zaktualizowano zadania wspólne
wydzia³ów i stanowisk samodzielnych, podstawowe
zadania dyrektorów i stanowisk samodzielnych, zasady redagowania i opracowywania aktów prawnych, sprawy z zakresu skarg i wniosków.
Ponadto uaktualniono zadania nastêpuj¹cych wydzia³ów: Wydzia³u Organizacyjnego, Wydzia³u Finansów,
Wydzia³u Administracyjnego, Wydzia³u Biuro Zamówieñ Publicznych, Wydzia³u Promocji, Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa,
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Wydzia³u Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, Wydzia³u Edukacji,
Wydzia³u Gospodarowania Mieniem, Wydzia³u
Zdrowia i Polityki Spo³ecznej, Wydzia³u Informatyki, Wydzia³u Powiatowego Konserwatora Zabytków
oraz Wydzia³u Pion Ochrony.
Schemat organizacyjny Starostwa, stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y (patrz strona obok), odzwierciedla
strukturê organizacyjn¹ w tym nadzór Starosty, Wicestarosty oraz Cz³onków Zarz¹du, Skarbnika i Sekretarza nad komórkami organizacyjnymi Starostwa.
Podjêcie przedmiotowej uchwa³y jest uzasadnione
ze wzglêdu na koniecznoœæ zapewnienia ci¹g³oœci
wykonywania zadañ i sprawnego funkcjonowania
Starostwa z jednoczesnym uchyleniem obowi¹zuj¹cego aktu.
Uchwa³a nr VII/53/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 10 maja 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.
1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162,
poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; nr 167,
poz. 1759; 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; Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 113),
art. 211, 212, 214, pkt 1, art. 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. 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, uchwa³¹ Rady z dnia 22 lutego 2011 r. nr IV/28/IV/2011, uchwa³¹ Zarz¹du
z dnia 3 marca 2011 r. nr 175/2011, uchwa³¹ Rady
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z dnia 23 marca 2011 r. nr V/41/IV/2011, uchwa³¹
Zarz¹du z dnia 30 marca 2011 r. nr 231/2011,
uchwa³¹ Rady z dnia 20 kwietnia 2011 r. nr VI/47/
IV/2011, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§ 1.
W paragrafie 1:
1. Zmniejsza siê o kwotê 3.497.879 z³ dochody bud¿etu, które po zmianach wynosz¹ 205.908.297
z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1), w tym:
1) zmniejsza siê dochody bie¿¹ce o kwotê
1.787.879 z³, które po zmianach wynosz¹
183.603.809 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1A),
2) zmniejsza siê o kwotê 1.710.000 z³ dochody
maj¹tkowe, które po zmianach wynosz¹
22.304.488 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1B),
2. W dochodach, o których mowa w ust. 1, dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
3) zmniejsza siê o kwotê 531.000 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 14.270.751 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1D).
§ 2.
W paragrafie 2:
1. Zmniejsza siê o kwotê 3.497.879 z³ wydatki bud¿etu Powiatu Poznañskiego, które po zmianach
wynosz¹ 221.942.099 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2), w tym:
1) zwiêksza siê o kwotê 706.031 z³ wydatki bie¿¹ce, które po zmianach wynosz¹ 175.083.775
z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2A),
2) zmniejsza siê wydatki maj¹tkowe o kwotê
4.203.910 z³, które po zmianach wynosz¹
46.858.324 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem 2B).
5) zwiêksza siê o kwotê 80.000 z³ wydatki na
dotacje udzielane z bud¿etu, które po zmianach wynosz¹ 3.697.496 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6), w tym:
b) zwiêksza siê o kwotê 80.000 z³ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych, które po zmianach wynosz¹
1.773.320 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 22.428.076
z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 7).
Biuletyn Powiatu Poznañskiego
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§ 3.
W paragrafie 9:
Zwiêksza siê o kwotê 60.000 z³ dochody i o kwotê
60.000 z³ wydatki zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska,
w zakresie okreœlonym ustaw¹ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 9).
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje w roku bud¿etowym 2011 r.
Uzasadnienie:
DOCHODY
Dochody bud¿etu Powiatu Poznañskiego zmniejsza
siê o kwotê 3.497.879 z³, z tego:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w zwi¹zku ze zmian¹ struktury finansowania oraz zmniejszeniem dofinansowania
dziêki oszczêdnoœciom poprzetargowym, w zakresie zadañ realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011, tj. zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2410P Swarzêdz – Œroda w m. Kleszczewo” realizowanego w ramach NPPDL 2008-2011
oraz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2406P w m. Biedrusko gm. Suchy Las”,
zmniejsza siê dochody o kwotê ogó³em
3.520.510 z³, w tym:
a) w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytu³u
pomocy finansowej udzielanej miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych – zmniejszenie
o kwotê 1.850.000 z³ w zwi¹zku ze zmian¹
dofinansowania z Gminy Kleszczewo,
b) w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytu³u
pomocy finansowej udzielanej miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie
o kwotê ogó³em 1.670.510 z³, z tego:
– zmniejszenie o kwotê 2.915.000 z³ z tytu³u
dofinansowania z Gminy Sychy Las,
– zwiêkszenie o kwotê 1.244.490 z³ z tytu³u
dofinansowania z Gminy Kleszczewo.
2. W dz. 758, rozdz. 75802 – Uzupe³nienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialne-
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go, w § 6180 – Œrodki na inwestycje na drogach
publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz
na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu –
zwiêkszenie o kwotê 485.000 z³ w zwi¹zku z planowanym dofinansowaniem z bud¿etu pañstwa
inwestycji pn. „Budowa przepustu n/rz G³uszyn¹
w ramach przebudowy drogi powiatowej nr
2461P w m. Borowiec ul. Poznañska”.
3. W dz. 852 – Pomoc spo³eczna, w rozdz. 85218
– Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiêksza
siê wysokoœæ dochodów realizowanych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotê
ogó³em 8.631 z³, z tego:
a) w § 0870 – Wp³ywy ze sprzeda¿y sk³adników
maj¹tkowych – zwiêkszenie o kwotê 6.510 z³
w zwi¹zku z uzyskaniem dochodów ze sprzeda¿y samochodu s³u¿bowego,
b) w § 0920 – Pozosta³e odsetki – zwiêkszenie
o kwotê 2 z³,
c) w § 0970 – Wp³ywy z ró¿nych dochodów –
zwiêkszenie o kwotê 2.119 z³ z tytu³u rozliczenia z ZUS, dotycz¹cego przekroczenia
podstawy sk³adek emerytalno-rentowych pracownika za lata ubieg³e.
4. W dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne oœrodki szkolno-wychowawcze, zmniejsza siê wysokoœæ dochodów w § 6437 – Dotacje celowe otrzymane
z bud¿etu pañstwa na realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych powiatu – o kwotê
531.000 z³ na dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów OSW w Owiñskach oraz mieszkañców
Powiatu Poznañskiego” ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wysokoœæ dochodów po
zmianach wynosi 2.437.305 z³. Odpowiednie zmiany wprowadzono równie¿ do za³¹cznika 1D.
5. W dz. 900, rozdz. 90019 – Wp³ywy i wydatki
zwi¹zane z gromadzeniem œrodków z op³at i kar
za korzystanie ze œrodowiska, zwiêksza siê planowane dochody w § 0690 – Wp³ywy z ró¿nych
op³at – o kwotê 60.000 z³ z tytu³u op³at za korzystanie ze œrodowiska otrzymywanych przez powiat z Urzêdu Marsza³kowskiego. Odpowiednie
zmiany wprowadzono równie¿ do za³¹cznika 9.
WYDATKI
Wydatki bud¿etu Powiatu Poznañskiego zmniejsza
siê o kwotê 3.497.879 z³, zmiany obejmuj¹:
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1. W dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w zwi¹zku ze zmian¹ struktury finansowania oraz zmniejszeniem dofinansowania
dziêki oszczêdnoœciom poprzetargowym w zakresie zadañ realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011, zmniejsza siê wysokoœæ wydatków
o kwotê ogó³em 3.035.510 z³, z tego:
a) pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zwiêkszenie
o kwotê 528.400 z³.
Zmiany w planie wydatków realizowanych przez
Zarz¹d Dróg Powiatowych obejmuj¹ m.in. zwiêkszenie wydatków:
– na sfinansowanie zakupu materia³ów, g³ównie
przeznaczonych na bie¿¹ce i zimowe utrzymanie
dróg powiatowych,
– na utrzymanie dróg ujête w planie rzeczowo-finansowym, dodatkowo zwiêkszonym
o nowe elementy poziomego oznakowania
dróg,
– na wykonanie piêcioletnich przegl¹dów dróg
oraz przegl¹dów obiektów mostowych, do
których jesteœmy zobligowani przepisami
ustawy Prawo budowlane,
b) wydatki maj¹tkowe – zmniejszenie o kwotê
3.563.910 z³.
Zmiany w planie wydatków realizowanych przez
Zarz¹d Dróg Powiatowych obejmuj¹ m.in.:
– w § 6050 – zwiêkszenie o kwotê 485.000 z³
z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa przepustu n/rz G³uszynk¹
w ramach przebudowy drogi powiatowej nr
2461P w m. Borowiec ul. Poznañska”,
– na zadaniu pn. „Przebudowa drogi 2406P Poznañ – Bolechowo w m. Biedrusko odcinek
od pocz¹tku m. Biedrusko do pocz¹tku mostu
nad rz. Wart¹ Etap I i Etap II” zmniejszenie
o kwotê 2.900.000,00 z³ w § 6050,
– na zadaniu pn. „Remont drogi 2410P Swarzêdz – Œroda w m. Kleszczewo” umniejszenia planu o ³¹czn¹ kwotê 605.510 z³
(448.500 z³ z § 4270 i 157.010 z³ z § 6050).
Na drugim zadaniu dokonano równie¿ przesuniêcia
z § 4270 kwoty 1.440.200 z³ na § 6050, ma ono
miejsce w zwi¹zku ze zmian¹ kwalifikacji wydatków, bêd¹c¹ konsekwencj¹ wyjaœnieñ i uzgodnieñ
z Wielkopolskim Urzêdem Wojewódzkim,
– zwiêkszenie w § 6060 o kwotê 20.000 z³
pozwoli nabyæ serwer wraz z niezbêdnym
oprogramowaniem, poniewa¿ aktualnie u¿ytkowany nie nadaje siê do obs³ugi ponad trzydziestu stacji roboczych.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

2. W dziale 630 – Turystyka, w rozdziale 63003 –
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
zwiêksza siê wysokoœæ wydatków o kwotê
20.000 z³, w § 2360 – Dotacje celowe z bud¿etu
jednostki samorz¹du terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji organizacjom prowadz¹cym dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadañ objêtych ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
3. W dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami, zmniejsza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê
20.000 z³, przeznaczonych na wydatki remontowe w nieruchomoœciach powiatu.
4. W dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe,
zwiêksza siê wysokoœæ wydatków bie¿¹cych
o kwotê 35.000 z³ z przeznaczeniem na wydatki zwi¹zane z zakupem dostêpu do czasu antenowego.
5. W dz. 801, rozdz. 80130 – Szko³y zawodowe,
zwiêksza siê wysokoœæ wydatków bie¿¹cych
o kwotê 114.000 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków zwi¹zanych z zakupem energii
oraz pozosta³ych us³ug w ZS nr 1 w Swarzêdzu.
6. W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
zmniejsza siê wysokoœæ wydatków o kwotê
234.350 z³, z tego:
a) zmniejsza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych (§ 6050) o kwotê 194.350 z³, przeznaczonych na dofinansowanie budowy boiska
w OSW w Owiñskach,
b) zmniejsza siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych o kwotê 40.000 z³, przeznaczonych
na wydatki remontowe w placówkach oœwiatowych powiatu.
7. W dz. 852 – Pomoc spo³eczna, w rozdz. 85218
– Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiêksza
siê wysokoœæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotê ogó³em 8.631 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie us³ug dotycz¹cych
archiwizacji, porz¹dkowania i niszczenia dokumentów oraz zakup boksów archiwizacyjnych.
8. W dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne oœrodki
szkolno-wychowawcze, z tego:
a) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków maj¹tkowych (w § 6580) o kwotê 164.350 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
zadania pn. „Adaptacja pomieszczeñ dla potrzeb ekspozycji zbiorów tyflologicznych

maj

2011

35

w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychogowe „EKOLAS” – wyst¹pi³ z proœb¹ o przesuniêwawczym w Owiñskach”. Wzrost kosztów
cie terminu realizacji inwestycji o nw. okresy:
spowodowany jest koniecznoœci¹ wykonania
1) o 90 dni w zwi¹zku z wstrzymaniem prac przez
rozszerzonego zakresu prac, tj. przebudowy
Inspektora Nadzoru, zgodnie z § 2, ust. 3 oraz
wejœcia g³ównego wraz z portierni¹ oraz wy§ 14, ust. 1, pkt 1 ww. umowy, tj. do dnia 28 lukonania prac renowacyjnych, zgodnie ze
tego 2012 r.,
szczegó³ow¹ opini¹ konserwatorsk¹ opraco2) o 15 tygodni w zwi¹zku z wyst¹pieniem niemo¿wan¹ w marcu 2011 r.,
liwych do przewidzenia warunków technicznych
c) zmniejszenie wydatków maj¹tkowych o kwowykonania prac, zgodnie z § 14, ust. 1, pkt 2, lit.
tê 760.000z³, w zwi¹zku z planowanym dokob ww. umowy, tj. do dnia 12 czerwca 2012 r.
naniem zmian w umowie, w czêœci dotycz¹cej
Zmiana terminu i aktualizacja harmonogramu dokoterminu wykonania prac oraz w harmonogranana zostanie zgodnie z art. 144 ustawy z dnia
mie rzeczowo-finansowym, dotycz¹cym reali29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych
zacji zadania pn. „Rewaloryzacja kompleksu
(tj. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).
parkowego (parku pocysterskiego) w ramach
Powy¿sze zmiany powoduj¹ koniecznoœæ dokonania
realizacji projektu pn. „Stworzenie otwartej
zmiany bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2011
strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów
oraz zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzielata 2011-2014.
ci Niewidomych w Owiñskach wraz z praca9. W dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy
mi towarzysz¹cymi”,
szkolne, zwiêksza siê wysokoœæ wydatków mad)
j¹tkowych (§ 6050) o kwotê 90.000 z³ z przeLp.
Klasyfikacja
Plan przed
Zmniejszenie
Plan po
wydatków
zmian¹
pozycji
zmianie
1.
854/85403/6587
2.968.305,00
531.000,00
2.437.305,00
Park orientacji przestrzennej
2.
854/85403/6589
984.025,00
177.000,00
807.025,00
Park orientacji przestrzennej
3.
854/85403/6580
2.413.491,00
52.000,00
2.361.491,00
Park orientacji przestrzennej
RAZEM
6.365.821,00
760.000,00
5.605.821,00
Realizacja ww. przedsiêwziêcia rozpoczê³a siê w listopadzie 2010 r. Intensywne opady œniegu i utrzymywanie siê niskich temperatur spowodowa³y, i¿
konieczne sta³o siê przerwanie prowadzonych prac.
W zwi¹zku z powy¿szym z dniem 1 grudnia 2010 r.
decyzj¹ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prace
budowlane zosta³y wstrzymane. Wznowienie robót
mo¿liwe by³o dopiero z dniem 1 marca 2011 r. Prace budowlane rozpoczê³y siê od robót ziemnych,
instalacji rozprowadzania wody i okablowania dla
potrzeb instalacji oœwietlenia, wykonania dojazdów
i œcie¿ek parkowych, dlatego jesieni¹ br. nie bêdzie
mo¿liwe wysadzenie wszystkich przewidzianych
dokumentacj¹ projektow¹ roœlin. W tej sytuacji miesi¹ce wiosenne 2012 r. bêd¹ okresem kluczowym dla
realizacji tej inwestycji, bo dopiero wtedy bêdzie
mo¿na dokonaæ wszystkich nasadzeñ i zakoñczyæ
inwestycjê. Z uwagi na fakt, i¿ w okresie trzech miesiêcy nie prowadzono ¿adnych robót, a ze wzglêdu
na wegetacjê roœlin nasadzeñ dokonuje siê wiosn¹
lub jesieni¹, Wykonawca – Przedsiêbiorstwo Us³u-
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znaczeniem na wykonanie prac uzupe³niaj¹cych
inwestycjê pn. „Modernizacja budynku internatu
przy LO w Puszczykowie z budow¹ szybu windowego i klatki schodowej, z przystosowaniem
obiektu dla potrzeb uczniów niepe³nosprawnych”,
wskazanych przez Komendanta Miejskiego PSP,
polegaj¹cych na przed³u¿eniu instalacji deszczowej do studzienki rozs¹czaj¹cej.
10. W dz. 900, rozdz. 90095 – Pozosta³a dzia³alnoœæ, zwiêksza siê wysokoœæ wydatków
maj¹tkowych (§ 6650) o kwotê 60.000 z³
w zwi¹zku ze wnioskiem z³o¿onym przez Zwi¹zek Miêdzygminny „Schronisko dla Zwierz¹t –
SCHRONISKO” w sprawie dofinansowania realizacji inwestycji polegaj¹cej na budowie miêdzygminnego schroniska dla bezdomnych
zwierz¹t. Odpowiednie zmiany wprowadzono
równie¿ do za³¹cznika 9.
11. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, rozdziale 92195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ, zwiêksza siê wysokoœæ wydatków
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

o kwotê 20.000 z³ w § 2360 – Dotacje celowe
z bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadañ zleconych do
realizacji organizacjom prowadz¹cym dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego, z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadañ objêtych ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
12. W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej,
zwiêksza siê wysokoœæ wydatków o kwotê
40.000 z³ w § 2360 – Dotacje celowe z bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji organizacjom prowadz¹cym dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadañ objêtych ustaw¹ o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE
Z UDZIA£EM ŒRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5, UST. 1, PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH
W za³¹czniku nr 7 wprowadza siê zmiany dotycz¹ce
zadania nr 11 pn. „Rewaloryzacja kompleksu parkowego” 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, w tym:
a) zwiêkszenie wydatków o kwotê 550.000 z³, która jest ujêta w bud¿ecie na 2011 rok pod pozycj¹:
854/85403/6580 – zespó³ pocysterski, po korekcie kwota ta wynosiæ bêdzie 6.365.821,00 z³ (wysokoœæ œrodków pomocowych nie ulega zmianie,
zwiêkszeniu ulegaj¹ œrodki w³asne). Korekta
wynika z nieuwzglêdnienia w za³¹czniku zaplanowanych wydatków na budowê kanalizacji
deszczowej i sanitarnej przy SOSW w Owiñskach, które obejmuje zawarta umowa, jako prace
towarzysz¹ce,
b) zmniejszenie wydatków o kwotê 760.000 z³
w zwi¹zku z planowanym dokonaniem zmian
w umowie, w czêœci dotycz¹cej terminu wykonania prac oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Po korekcie kwota wydatków ogó³em
wynosiæ bêdzie 5.605.821,00 z³, z tego:
– ze œrodków pomocowych – 2.437.305 z³,
– ze œrodków w³asnych – 3.168.516 z³.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Uchwa³a nr VII/54/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 10 maja 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 167, poz. 1759; 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;
Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 113), 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 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 w:
2) objaœnieniach 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.
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarz¹du Powiatu
od 18 kwietnia do 6 maja 2011 r.
Zarz¹d Powiatu odby³ 6 protoko³owanych
posiedzeñ: 20, 22, 27, 28 i 29 kwietnia oraz
4 maja br.
I

UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ ZARZ¥D:

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów
zagospodarowania przestrzennego – 4 postanowienia,
2. w sprawie powo³ania Komisji konkursowej
w celu wy³onienia kandydata na stanowisko
dyrektora PPP w Luboniu, w nastêpuj¹cym
sk³adzie:
– przedstawiciele organu prowadz¹cego
szko³ê: Tomasz £ubiñski – przewodnicz¹cy komisji, Joanna Smoliñska, Barbara Antoniewicz,
– przedstawiciele organu sprawuj¹cego
nadzór pedagogiczny: Maria Jedliñska-Pyssa, Dorota Mechliñska,
– przedstawiciel Rady Pedagogicznej:
Ma³gorzata Grabiak,
– przedstawiciele ZNP: Kalina Grzelak,
Iwona £uczak.
Tryb i zasady przeprowadzenia konkursu
okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szko³y lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej,
3. w sprawie powo³ania Komisji konkursowej
w celu wy³onienia kandydata na stanowisko
dyrektora PPP w Swarzêdzu, w nastêpuj¹cym sk³adzie:
– przedstawiciele organu prowadz¹cego
szko³ê: Tomasz £ubiñski – przewodnicz¹cy komisji, Joanna Smoliñska, Barbara Antoniewicz,
– przedstawiciele organu sprawuj¹cego
nadzór pedagogiczny: Maria Jedliñska-Pyssa, Dorota Mechliñska,
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– przedstawiciel Rady Pedagogicznej:
Magdalena Go³aska.
Tryb i zasady przeprowadzenia konkursu
okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
dyrektora publicznej szko³y lub publicznej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej,
4. w sprawie powo³ania Komisji konkursowej
celem przeprowadzenia etapu powiatowego
II edycji konkursu „Kochajmy nasze ma³e
ojczyzny”, w nastêpuj¹cym sk³adzie:
– Romuald Grabiak, przewodnicz¹cy
(Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa),
– prof. dr Ferdynand Szafrañski – z-ca przewodnicz¹cego (Stowarzyszenie Walor),
– Przemys³aw Wantuch (Wydzia³ Edukacji),
– Ma³gorzata Welicht (Zespó³ Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego),
– dr Jan Œmie³owski (Regionalne Centrum Edukacji w Poznaniu, Fundacja Biblioteka Ekologiczna),
– Stanis³awa Krzy¿anowska (Geolog Powiatowy),
– El¿bieta Stranz, sekretarz (Wydzia³
Ochrony Œrodowiska, Rolnictwa i Leœnictwa),
5. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4, pkt 8
ustawy Prawo zamówieñ publicznych obejmuj¹cego zaprojektowanie, wykonanie
i monta¿ dwóch tablic pami¹tkowych w ramach promocji projektu „Promocja zdrowia
poprzez sport – zespó³ przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim”. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez firmê MiM s.c.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Maciej i Magdalena Urbanowicz z siedzib¹
w Poznaniu za kwotê 2.952,00 z³ brutto.
Zapytanie cenowe skierowano do dwóch
podmiotów, z³o¿ona zosta³a jedna oferta,
6. w sprawie wydania opinii dla budowy ulic
Wiosny Ludów i Sowiñskiego w miejscowoœci Mosina, gm. Mosina. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ projekt ww. budowy,
z nastêpuj¹cymi uwagami: rozwi¹zania
techniczne nale¿y uwzglêdniæ na etapie sporz¹dzenia projektu budowlanego z ZDP
w Poznaniu, dzia³kê nr ewid. 2090/1,
ark. 21, obrêb Mosina, nale¿y obj¹æ zakresem przebudowy drogi innej kategorii.
W ramach opracowania, w celu poprawy
komfortu jazdy, bezpieczeñstwa u¿ytkowników ruchu oraz pozytywnego wp³ywu na
estetykê zagospodarowania samej ulicy
przewiduje siê m.in.: budowê jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o gruboœci 8,0
cm, budowê obustronnego chodnika o szerokoœci 2,0 m, budowê zjazdów indywidualnych do przyleg³ych posesji, odwodnienie
pasa drogowego ulicy Sowiñskiego na
odcinku od kana³u Mosiñskiego do ulicy Targowej poprzez studzienki wpustowe i przykanaliki, w³¹czone do istniej¹cego kolektora
kanalizacji deszczowej. Na pozosta³ym odcinku ulicy Sowiñskiego oraz na ca³ym
odcinku ulicy Wiosny Ludów odwodnienie
pasa drogowego odbywaæ siê bêdzie za poœrednictwem zaprojektowanego odrêbn¹
dokumentacj¹ (firmy Trans-Bau-Project)
kolektora deszczowego, studzienek wypustowych i przykanalików. Inwestycja obejmuje dz. nr ewid. 2090/1, ark. 21, obrêb
Mosina, która stanowi pas drogowy drogi
powiatowej nr 2466P – ul. Sowiniecka. Na
wskazanej nieruchomoœci przewiduje siê
budowê nawierzchni fragmentu skrzy¿owania drogi powiatowej nr 2466P – ul. Sowinieckiej z drog¹ gminn¹ – ul. Wiosny
Ludów oraz budowê kanalizacji deszczowej
uwzglêdnionej w odrêbnym opracowaniu,
7. w sprawie wydania pozytywnej opinii dla
budowy chodników i œcie¿ki rowerowej
w Szreniawie w ulicy Dworcowej na odcinku od ulicy Poznañskiej do posesji nr 16
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

przy ulicy Dworcowej, gm. Komorniki.
W ramach opracowania przewiduje siê: wykonanie chodnika o nawierzchni z polbruku,
o gruboœci 6,00 cm i szerokoœci 2,00 m, wjazdów do posesji oraz œcie¿ki rowerowej o nawierzchni asfaltowo-betonowej. Inwestycja
nie ingeruje w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹
Powiatu Poznañskiego,
8. w sprawie wydania pozytywnej opinii
dotycz¹cej budowy ulicy £¹kowej w £êczycy, gm. Komorniki. W ramach opracowania
przewiduje siê: budowê jezdni o szerokoœci
5,0 m z kostki brukowej EKO, budowê
chodnika jednostronnego o szerokoœci
1,5 m z kostki brukowej, budowê wjazdów do
posesji, pobocze umocnione z prawej strony
o szerokoœci od 1,0 m do 2,0 m. Inwestycja
nie ingeruje w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
9. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na publikacjê ¿yczeñ z okazji œwi¹t
wielkanocnych Zarz¹du Powiatu na ³amach
gazet: „Fakt”, „Nasz G³os Poznañski” i „Powiaty-Gminy”. £¹czny koszt publikacji
¿yczeñ wynosi 3.600,00 z³ brutto, w tym:
1.850,00 z³ brutto – dziennik „Fakt” (1/2
strony kolorowej), 250,00 z³ brutto – dwutygodnik „Powiaty-Gminy” (1/4 strony kolorowej), 1.500,00 z³ brutto – dwutygodnik
„Nasz G³os Poznañski” (1/2 strony kolorowej). Wydawcy udzielili rabatów od zwyczajowych cen,
10. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ
Powiatu Poznañskiego przez organizacje
pozarz¹dowe oraz podmioty okreœlone
w art. 3, ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie z zakresu
edukacji. Zarz¹d, na wniosek Komisji konkursowej, postanowi³ nie przyznawaæ dotacji na zadania z zakresu edukacji. Na
konkurs zosta³o z³o¿one 20 ofert, z których
18 nie spe³ni³o wymagañ zawartych w ustawie i og³oszeniu. Dwie oferty rozpatrywane
przez Komisjê nie uzyska³y wymaganego
minimum 50 punktów,
11. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
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przeprowadzonego w trybie art. 4, pkt 8
ustawy Prawo zamówieñ publicznych obejmuj¹cego dostawê 10 zestawów nag³oœnieniowych w ramach realizacji projektu
„Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim”. Zarz¹d
zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez firmê MUSIC CENTER s.c. P. Bare³kowski,
R. Pawelczak z siedzib¹ w Poznaniu, która
zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê
39.950,00 z³ brutto. Zapytanie cenowe skierowano do dwóch podmiotów, w oznaczonym
terminie z³o¿ona zosta³a jedna oferta,
12. w sprawie zmiany uchwa³y Zarz¹du Powiatu w Poznaniu nr 186/2011 z dnia 11 marca
2011 r. w sprawie przeznaczenia œrodków
finansowych na promocjê stref sportowo-rekreacyjnych, wybudowanych w ramach
projektu „Promocja zdrowia poprzez sport –
zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim”,
poprzez produkcjê spotu reklamowego.
W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ zaliczenia wydatkowanych œrodków finansowych jako
œrodków kwalifikowanych zmienia siê zapis § 2, który otrzymuje brzmienie: „Œrodki finansowe przeznaczone na cel okreœlony
w § 1 pochodz¹ z bud¿etu powiatu – dzia³
801, rozdzia³ 80195, paragraf 4305 oraz
4306”, oraz § 4, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Wydzia³u Promocji”,
13. w sprawie nieodp³atnego przekazania 17
zestawów lamp oœwietlenia tymczasowych
l¹dowisk œmig³owców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na rzecz jednostek
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych oraz Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. W sk³ad zestawu wchodz¹: lampa
E-FLARE typ EF 522, kolor œwiat³a bia³y –
4 szt., lampa E-FLARE typ EF 522, kolor
œwiat³a czerwony – 1 szt., podstawka lotnicza – 5 szt., torba – 1 szt., akumulatorek R20
– 10 szt., ³adowarka akumulatorowa do
R20, 4-pozycyjna – 1 szt. Zestawy zostan¹
przekazane na rzecz: OSP w Buku, OSP
w Czerwonaku, OSP w Dopiewie, OSP
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w Kleszczewie, OSP w Plewiskach (gm.
Komorniki), OSP w Kostrzynie, OSP
w Kórniku, OSP w Luboniu, OSP w Mosinie, OSP w Murowanej Goœlinie, OSP
w Pobiedziskach, OSP w Mrowinie (gm.
Rokietnica), OSP w Strykowie (gm. Stêszew), OSP w Suchym Lesie, OSP w Swarzêdzu, OSP w Tarnowie Podgórnym oraz
Komendzie Miejskiej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Poznaniu. £¹czna wartoœæ ksiêgowa przekazywanych zestawów wynosi
54.985,89 z³ brutto,
14. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na zakup tablic wyników MOLTEN
TOP (10 szt.), które zostan¹ wykorzystane
na strefach sportowo-rekreacyjnych wybudowanych w ramach projektu „Promocja
zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznañskim”, promuj¹cych
zdrowy tryb ¿ycia. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez firmê SPORTECH
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu, która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê
34.000,00 z³ brutto. Zapytanie cenowe zosta³o skierowane do dwóch firm, wybrana
firma przedstawi³a najkorzystniejsz¹ ofertê,
15. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy na wykonanie robót budowlanych
w ramach zamówienia uzupe³niaj¹cego do
zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska wielofunkcyjnego
na terenie SOSW dla Dzieci Niewidomych
w Owiñskach” z konsorcjum: Lider –
DAWAR Sport Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu oraz Partner Dariusz Komar, prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pod nazw¹
DAWAR PLUS z siedzib¹ w Suchym Lesie.
Wartoœæ zamówienia wynosi 9.496,18 z³
brutto. Prace polegaæ bêd¹ na wykonaniu
21,30 m2 nawierzchni poliuretanowej na
boisku oraz nawierzchni z kostki pozbrukowej,
16. w sprawie organizacji obchodów Powiatowego Dnia Stra¿aka. Zarz¹d przeznaczy³
kwotê 2.000,00 z³ na zakup us³ugi gastronomicznej w trakcie obchodów Powiatowego
Dnia Stra¿aka, które odby³y siê na terenie
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Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej nr 6
w Krzesinach w dniu 14 maja 2011 r.,
17. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Sosnowej, zlokalizowanej na
nieruchomoœciach oznaczonych w ewidencji jako dz. nr 99, 198, 199, ark. 8, 200/8,
200/130 ark. 7, obrêb Bogucin, gm. Swarzêdz. Przedmiotowa droga uzupe³nia sieæ
dróg s³u¿¹cych miejscowym potrzebom,
a ww. nieruchomoœci stanowi¹ w³asnoœæ
gminy, co stanowi podstawê do zaliczenia
jej do kategorii drogi gminnej,
18. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Wrzosowej, zlokalizowanej
na nieruchomoœciach oznaczonych w ewidencji jako dz. nr 99, 102, 148, 290, ark. 8,
200/131, 200/25, 200/95, ark. 7, obrêb
Bogucin, gm. Swarzêdz. Przedmiotowa
droga uzupe³nia sieæ dróg s³u¿¹cych miejscowym potrzebom, a ww. nieruchomoœci
stanowi¹ w³asnoœæ gminy, co stanowi podstawê do zaliczenia jej do kategorii drogi
gminnej,
19. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Ró¿anej, zlokalizowanej na
nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji jako
dz. nr 200/93, ark. 7, obrêb Bogucin, gm.
Swarzêdz. Przedmiotowa droga uzupe³nia
sieæ dróg s³u¿¹cych miejscowym potrzebom, a ww. nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ
gminy, co stanowi podstawê do zaliczenia
jej do kategorii drogi gminnej,
20. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Pilotów, zlokalizowanej na
nieruchomoœciach oznaczonych w ewidencji jako dz. nr 232/13, 241/9, 240/6, ark. 5,
obrêb Bogucin, gm. Swarzêdz. Przedmiotowa droga uzupe³nia sieæ dróg s³u¿¹cych
miejscowym potrzebom, a ww. nieruchomoœci stanowi¹ w³asnoœæ gminy, co stanowi podstawê do zaliczenia jej do kategorii
drogi gminnej,
21. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
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gminnych ul. Jod³owej, zlokalizowanej na
nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji jako
dz. nr 102, ark. 8, obrêb Bogucin, gm. Swarzêdz. Przedmiotowa droga uzupe³nia sieæ
dróg s³u¿¹cych miejscowym potrzebom,
a ww. nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ gminy, co stanowi podstawê do zaliczenia jej do
kategorii drogi gminnej,
22. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Jaœminowej, zlokalizowanej
na nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji
jako dz. nr 200/94, ark. 7, obrêb Bogucin,
gm. Swarzêdz. Przedmiotowa droga uzupe³nia sieæ dróg s³u¿¹cych miejscowym potrzebom, a ww. nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ
gminy, co stanowi podstawê do zaliczenia
jej do kategorii drogi gminnej,
23. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. ks. Stefana Janke, zlokalizowanej na nieruchomoœciach oznaczonych
w ewidencji jako dz. nr 138, 161, ark. 8, obrêb Bogucin, gm. Swarzêdz. Przedmiotowa
droga uzupe³nia sieæ dróg s³u¿¹cych miejscowym potrzebom, a ww. nieruchomoœci
stanowi¹ w³asnoœæ gminy, co stanowi podstawê do zaliczenia jej do kategorii drogi
gminnej,
24. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Janikowskiej, zlokalizowanej
na nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji
jako dz. nr 247, ark. 1, obrêb Bogucin, gm.
Swarzêdz. Przedmiotowa droga uzupe³nia
sieæ dróg s³u¿¹cych miejscowym potrzebom, a ww. nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ
gminy, co stanowi podstawê do zaliczenia
jej do kategorii drogi gminnej,
25. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Jagodowej, zlokalizowanej na
nieruchomoœciach oznaczonych w ewidencji jako dz. nr 234/24, 234/35, 234/7, ark. 6,
obrêb Bogucin, gm. Swarzêdz. Przedmiotowa droga uzupe³nia sieæ dróg s³u¿¹cych
miejscowym potrzebom, a ww. nieruchomoœci stanowi¹ w³asnoœæ gminy, co stanowi
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podstawê do zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej,
26. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Jab³oniowej, zlokalizowanej
na nieruchomoœciach oznaczonych w ewidencji jako dz. nr 201/23, 234/7, ark. 6, obrêb Bogucin, gm. Swarzêdz. Przedmiotowa
droga uzupe³nia sieæ dróg s³u¿¹cych miejscowym potrzebom, a ww. nieruchomoœci
stanowi¹ w³asnoœæ gminy, co stanowi podstawê do zaliczenia jej do kategorii drogi
gminnej,
27. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Gruszowej, zlokalizowanej na
nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji jako
dz. nr 234/7, ark. 6, obrêb Bogucin, gm.
Swarzêdz. Przedmiotowa droga uzupe³nia
sieæ dróg s³u¿¹cych miejscowym potrzebom, a ww. nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ
gminy, co stanowi podstawê do zaliczenia
jej do kategorii drogi gminnej,
28. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Bocznej, zlokalizowanej na
nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji jako
dz. nr 56/19 ark. 5, obrêb Bogucin, gm.
Swarzêdz. Przedmiotowa droga uzupe³nia
sieæ dróg s³u¿¹cych miejscowym potrzebom, a ww. nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ
gminy, co stanowi podstawê do zaliczenia
jej do kategorii drogi gminnej,
29. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Grzybowej, zlokalizowanej na
nieruchomoœciach oznaczonych w ewidencji jako dz. nr 66, 69, ark. 9, obrêb Bogucin,
gm. Swarzêdz. Przedmiotowa droga uzupe³nia sieæ dróg s³u¿¹cych miejscowym
potrzebom, a ww. nieruchomoœci stanowi¹
w³asnoœæ gminy, co stanowi podstawê do
zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej,
30. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Wiœniowej, zlokalizowanej na
nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji jako
dz. nr 200/95, ark. 7, obrêb Bogucin, gm.
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Swarzêdz. Przedmiotowa droga uzupe³nia
sieæ dróg s³u¿¹cych miejscowym potrzebom, a ww. nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ
gminy, co stanowi podstawê do zaliczenia
jej do kategorii drogi gminnej,
31. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Szyszkowej, zlokalizowanej
na nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji
jako dz. nr 200/8, ark. 7, obrêb Bogucin,
gm. Swarzêdz. Przedmiotowa droga uzupe³nia sieæ dróg s³u¿¹cych miejscowym potrzebom, a ww. nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ
gminy, co stanowi podstawê do zaliczenia
jej do kategorii drogi gminnej,
32. w sprawie wyra¿enia pozytywnej opinii
dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg
gminnych ul. Olchowej, zlokalizowanej na
nieruchomoœci oznaczonej w ewidencji jako
dz. nr 200/92, ark. 7, obrêb Bogucin, gm.
Swarzêdz. Przedmiotowa droga uzupe³nia
sieæ dróg s³u¿¹cych miejscowym potrzebom, a ww. nieruchomoœæ stanowi w³asnoœæ
gminy, co stanowi podstawê do zaliczenia
jej do kategorii drogi gminnej,
33. w sprawie nieodp³atnego przekazania urz¹dzenia do oczyszczania zewnêtrznych boisk
sportowych o nawierzchni poliuretanowej
(dmuchawo-odkurzaczy marki STIHL
SH56D) dla SOSW w Mosinie. Wartoœæ
jednej sztuki ww. urz¹dzenia wynosi:
976,62 z³ brutto,
34. w sprawie nieodp³atnego przekazania urz¹dzenia do oczyszczania zewnêtrznych boisk
sportowych o nawierzchni poliuretanowej
(dmuchawo-odkurzaczy marki STIHL
SH56D) dla SOSW w Owiñskach. Wartoœæ
jednej sztuki ww. urz¹dzenia wynosi 976,62 z³
brutto,
35. w sprawie nieodp³atnego przekazania urz¹dzenia do oczyszczania zewnêtrznych boisk
sportowych o nawierzchni poliuretanowej
(dmuchawo-odkurzaczy marki STIHL
SH56D) dla ZS w Mosinie. Wartoœæ jednej
sztuki ww. urz¹dzenia wynosi: 976,62 z³
brutto,
36. w sprawie nieodp³atnego przekazania urz¹dzenia do oczyszczania zewnêtrznych boisk
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sportowych o nawierzchni poliuretanowej
(dmuchawo-odkurzaczy marki STIHL
SH56D) dla DD w Kórniku-Bninie. Wartoœæ jednej sztuki ww. urz¹dzenia wynosi
976,62 z³ brutto,
37. w sprawie nieodp³atnego przekazania urz¹dzeñ do oczyszczania zewnêtrznych boisk
sportowych o nawierzchni poliuretanowej
(dmuchawo-odkurzaczy marki STIHL
SH56D) dla ZS w Rokietnicy, w tym po
1 sztuce dla szkó³ wchodz¹cych w sk³ad
Zespo³u, po³o¿onych w Murowanej Goœlinie, Rokietnicy i Poznaniu. Wartoœæ jednej
sztuki ww. urz¹dzenia wynosi 976,62 z³
brutto,
38. w sprawie nieodp³atnego przekazania urz¹dzenia do oczyszczania zewnêtrznych boisk
sportowych o nawierzchni poliuretanowej
(dmuchawo-odkurzaczy marki STIHL
SH56D) dla ZS w Bolechowie. Wartoœæ jednej sztuki ww. urz¹dzenia wynosi 976,62 z³
brutto,
39. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonywanie prac zwi¹zanych z demonta¿em wraz z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawieraj¹cych azbest oraz
transportem i unieszkodliwieniem zdeponowanych wyrobów zawieraj¹cych azbest,
zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji
przetargowej,
40. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z realizacji „Rocznego Programu Wspó³pracy Powiatu Poznañskiego z Organizacjami Pozarz¹dowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010”. W 2010 r. Zarz¹d og³osi³ 7 otwartych konkursów ofert
z zakresu: kultury i sztuki – 2 konkursy,
kultury fizycznej i turystyki – 2 konkursy,
pomocy spo³ecznej – 1 konkurs, promocji
i ochrony zdrowia – 1 konkurs, edukacji –
1 konkurs. W konkursach z³o¿ono ³¹cznie
439 ofert. £¹cznie zawarto 131 umów.
Cztery umowy nie zosta³y zrealizowane
lub zosta³y rozwi¹zane z przyczyn zale¿nych od organizacji. Dwanaœcie organizaBiuletyn Powiatu Poznañskiego

cji dokona³o zwrotu niewykorzystanej
czêœci dotacji. Na realizacjê zadañ publicznych przeznaczono ³¹cznie kwotê w wysokoœci 1.052.723,31 z³, w tym z zakresu:
kultury i sztuki – 283.357,53 z³, kultury
fizycznej i turystyki – 328.200,00 z³, pomocy spo³ecznej – 341.825,39 z³, promocji
i ochrony zdrowia – 49.340,39 z³, edukacji – 50.000,00 z³,
41. w sprawie nieodp³atnego przekazania sprzêtu nag³oœnieniowego do placówek prowadzonych przez Powiat Poznañski. Sprzêt
zostanie przekazany do nastêpuj¹cych placówek: ZS w Bolechowie – 1 szt., LO
w Puszczykowie – 1 szt., ZS w Rokietnicy
– 3 szt., ZS w Mosinie – 1 szt., SOSW
w Mosinie – 1 szt., SOSW w Owiñskach –
1 szt., OWR w Kobylnicy – 1 szt., DD
w Kórniku-Bninie – 1 szt. Wartoœæ jednego
kompletu sprzêtu nag³oœnieniowego wynosi
3.995,00 z³ brutto,
42. w sprawie zmiany uchwa³y nr 232/2011
Zarz¹du Powiatu w Poznaniu z dnia 30
marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych na zakup us³ugi
hotelowej oraz us³ugi cateringowej na potrzeby uroczystoœci reaktywacji Oddzia³u
Zwi¹zku Podhalan. Zmiana dot. wysokoœci
przeznaczonych œrodków finansowych, które zosta³y zwiêkszone do kwoty 2.100,00 z³
brutto. Zmiana zwi¹zana jest z niezapowiedzianym wczeœniejszym przybyciem delegacji Powiatu Tatrzañskiego,
43. w sprawie oddania w najem na okres
3 miesiêcy 0,8 m2 powierzchni usytuowanej na parterze korytarza w budynku
Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18 przedsiêbiorcy dzia³aj¹cemu pod firm¹ „MAD BIURO” z siedzib¹ w Poznaniu – z przeznaczeniem na
prowadzenie us³ugi ksero. Oddanie powierzchni w najem nastêpuje za kwotê
250,00 z³ brutto za miesi¹c,
44. w sprawie nieodp³atnego przekazania dresów sportowych dla ZS w Rokietnicy –
71 kompletów, w tym: 25 – dla szko³y
w Murowanej Goœlinie, 25 – dla szko³y
w Rokietnicy, 21 – dla szko³y w Poznaniu.
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Wartoœæ jednego kompletu dresu sportowego
firmy NIKE z naniesionymi logotypami
Powiatu Poznañskiego oraz Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosi 187,11 z³ netto + 23%
VAT,
45. w sprawie nieodp³atnego przekazania dresów sportowych dla DD w Kórniku-Bninie
– 26 kompletów. Wartoœæ jednego kompletu dresu sportowego firmy NIKE z naniesionymi logotypami Powiatu Poznañskiego
oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wynosi
187,11 z³ netto + 23% VAT,
46. w sprawie nieodp³atnego przekazania dresów sportowych dla OWR w Kobylnicy –
26 kompletów. Wartoœæ jednego kompletu
dresu sportowego firmy NIKE z naniesionymi logotypami Powiatu Poznañskiego oraz
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego wynosi 187,11 z³
netto + 23% VAT,
47. w sprawie nieodp³atnego przekazania dresów sportowych dla ZS w Bolechowie – 26
kompletów. Wartoœæ jednego kompletu dresu sportowego firmy NIKE z naniesionymi
logotypami Powiatu Poznañskiego oraz
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego wynosi 187,11 z³
netto + 23% VAT,
48. w sprawie nieodp³atnego przekazania dresów sportowych dla SOSW w Mosinie – 26
kompletów. Wartoœæ jednego kompletu dresu sportowego firmy NIKE z naniesionymi
logotypami Powiatu Poznañskiego oraz
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego wynosi 187,11 z³
netto + 23% VAT,
49. w sprawie nieodp³atnego przekazania dresów sportowych dla SOSW w Owiñskach –
25 kompletów. Wartoœæ jednego kompletu
dresu sportowego firmy NIKE z naniesionymi logotypami Powiatu Poznañskiego oraz
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Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego wynosi 187,11 z³
netto + 23% VAT,
50. w sprawie nieodp³atnego przekazania dresów sportowych dla ZS w Mosinie – 46
kompletów. Wartoœæ jednego kompletu
dresu sportowego firmy NIKE z naniesionymi logotypami Powiatu Poznañskiego oraz
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego wynosi 187,11 z³
netto + 23% VAT,
51. w sprawie uniewa¿nienia w ca³oœci postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem
jest realizacja zajêæ pozalekcyjnych skierowanych do wychowanków lub absolwentów SOSW w Mosinie oraz SOSW
w Owiñskach na potrzeby projektu „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu
Poznañskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób
niepe³nosprawnych”, wspó³finansowanego
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego –
z podzia³em na V czêœci, zatwierdzenia
SIWZ, powo³ania komisji przetargowej –
poniewa¿ nie zosta³a z³o¿ona ¿adnej oferta
niepodlegaj¹ca odrzuceniu (wp³ynê³a jedna
oferta, która zosta³a podpisana przez osobê
nieupowa¿nion¹ do reprezentacji wykonawcy, w ofercie by³y te¿ inne braki, m.in. nieprawid³owoœci i braki w zakresie kwalifikacji
osób prowadz¹cych zajêcia, brak potwierdzenia kopii dokumentów z orygina³em),
52. w sprawie uniewa¿nienia postêpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie monitoringu wjazdu
i wyjazdu wraz z urz¹dzeniem miejsca na
sk³adowania odpadów sta³ych w budynku
przy ul. S³owackiego 8 w Poznaniu – poniewa¿ nie z³o¿ono ¿adnej oferty niepodlegaj¹cej odrzuceniu,
53. w sprawie wyra¿enie zgody na podpisanie
aneksu okreœlaj¹cego warunki dotycz¹ce
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rozszerzenia dzia³alnoœci udzielanej przez
NZOZ „KONSYLIARZ” w pomieszczeniach najmowanych w budynku przy ul.
S³owackiego 8 w Poznaniu – na okres jednego miesi¹ca,
54. w sprawie zatwierdzenia podzia³u œrodków
i sposobu ich wydatkowania z bud¿etu Powiatu Poznañskiego na realizacjê w 2011
roku zadañ powiatu poznañskiego z zakresu
promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy
spo³ecznej przez organizacje pozarz¹dowe,
podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie. Zarz¹d zatwierdzi³ nastêpuj¹cy podzia³ œrodków:
– z zakresu promocji i ochrony zdrowia –
4 zadania, na ³¹czn¹ kwotê 25.550,00 z³
(dotacje w wysokoœci od 2.650,00 z³ do
13.200,00 z³),
– z zakresu pomocy spo³ecznej – 19 zadañ, na ³¹czn¹ kwotê 168.866,00 z³
(dotacje w wysokoœci od 1.000,00 z³
do 23.400,00 z³),
55. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzêdu Pracy. Zmiana regulaminu organizacyjnego zwi¹zana
jest z utworzeniem referatu kontroli w miejsce dotychczasowego samodzielnego stanowiska ds. kontroli wewnêtrznej. Planowane
zmiany wynikaj¹ z koniecznoœci objêcia
kontrol¹ i monitoringiem wiêkszej iloœci
spraw zwi¹zanych z realizacj¹ projektów
wspó³finansowanych ze œrodków europejskich oraz programów finansowanych
z Funduszu Pracy. Powy¿sze zmiany nie powoduj¹ zwiêkszenia zatrudnienia,
56. w sprawie przekazania uprawnienia do zaci¹gania zobowi¹zañ w zakresie realizacji
przedsiêwziêæ dotycz¹cych inwestycji drogowych w roku 2012. Zarz¹d upowa¿ni³
Dyrektora ZDP w Poznaniu Marka Borowczaka do zaci¹gania zobowi¹zañ dot. nastêpuj¹cych inwestycji:
– przebudowa drogi powiatowej 2401P
Dopiewo – Poznañ w m. Skórzewo od
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ul. Malwowej do ul. Zakrêt (d³. 1,6 km)
– 400.000,00 z³,
– przebudowa drogi powiatowej 2401P
Dopiewo – Poznañ na odcinku od Palêdzia do pasa drogi S11 w D¹brówce (d³.
1,7 km) – 250.000,00 z³,
– przebudowa drogi 2387P Poznañ – Komorniki w m. Plewiska od ul. Wo³czyñskiej do ul. Szkolnej (d³. 1,9 km) –
300.000,00 z³,
– przebudowa drogi 2424P Rokietnica –
Poznañ na odcinku ul. Kierskiej od ul.
Leœnej do ul. Altanowej (granica m. Poznania) – 100.000,00 z³,
– przebudowa drogi 2407P Kozieg³owy –
Swarzêdz w m. Gruszczyn (d³. 0,25 km)
– 60.000,00 z³.
£¹czna wartoœæ wykazanych powy¿ej zadañ
wynosi 1.110.000,00 z³,
57. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê 19 pomp szlamowych. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty
z³o¿onej przez firmê ATUT RENTAL sp.
z o.o. z siedzib¹ w Warszawie, która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê
84.132,00 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 14 ofert na kwoty od 84.132,00 z³ do
177.985,92 z³ brutto, dwie oferty zosta³y
odrzucone,
58. w sprawie nieodp³atnego przekazania urz¹dzeñ si³owni zewnêtrznej dla ZS w Bolechowie – 8 sztuk, za kwotê 30.899,64 z³
brutto (wyciskanie siedz¹c, wyci¹g górny,
narciarz/surfer, biegacz dwustanowiskowy,
wioœlarz, ³awka pozioma, orbitrek, porêcze
równoleg³e),
59. w sprawie nieodp³atnego przekazania
urz¹dzeñ si³owni zewnêtrznej dla ZS nr 2
w Swarzêdzu – 8 sztuk, za kwotê
29.093,85 z³ brutto (wyciskanie siedz¹c,
narciarz/surfer, biegacz dwustanowiskowy,
prasa no¿na, twister, wioœlarz, orbitrek, jeŸdziec konny),
maj
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60. w sprawie nieodp³atnego przekazania
przenoœnych tablic wyników MOLTEN
TOP (po 1 szt. dla szko³y) dla: ZS w Rokietnicy – szko³a w Rokietnicy, ZS w Rokietnicy – szko³a w Murowanej Goœlinie, ZS
w Rokietnicy – szko³a w Poznaniu, ZS
w Mosinie, SOSW w Mosinie, LO w Puszczykowie, ZS w Bolechowie, DD w Kórniku-Bninie, OWR w Kobylnicy, SOSW
w Owiñskach. Wartoœæ tablicy wynosi
3.400,00 z³ brutto,

setonowych firmy LG zainstalowanych
w pomieszczeniach nr 104, 105, 106, 107,
108, Starostwa Powiatowego w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18 – firmie KLIMSTAT
Sp. z o.o. z siedzib¹ w Szczecinie. Wartoœæ
zamówienia wynosi 3.940,00 z³ brutto.
Umowa zostanie zawarta na jeden rok.
Us³uga œwiadczona bêdzie dwa razy w roku
– wiosn¹ i jesieni¹. Zapytanie ofertowe
skierowano do dwóch firm, ofertê z³o¿y³a
wybrana firma,

61. w sprawie przekazania œrodka trwa³ego –
kompleksu sportowego SOSW w Owiñskach, w sk³ad którego wchodz¹: boisko
wielofunkcyjne wraz trybun¹, bie¿nia i rozbieg do skoku w dal i wzwy¿. Kompleks
sportowy o wartoœci 581.169,82 z³ powsta³
przy dofinansowaniu ze œrodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i œrodków w³asnych Powiatu Poznañskiego,

64. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na zakup drobnych upominków na
potrzeby otwarcia kompleksu „Moje
boisko – Orlik 2012” w Mosinie – do wysokoœci 1.000,00 z³ brutto. Otwarcie kompleksu sportowego odbêdzie siê 6 maja
2011 r. Ufundowanymi upominkami bêd¹
pi³ki no¿ne do wykorzystania na nowym
obiekcie przez dzieci i m³odzie¿ ZS w Mosinie,

62. w sprawie konserwacji urz¹dzeñ klimatyzacyjnych w obiekcie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarz¹d wyrazi³ zgodê na
udzielenie firmie SYSTHERM D. Gaziñska
Sp. J. z siedzib¹ w Poznaniu zamówienia na
kwotê 25.510,20 z³ brutto na œwiadczenie
us³ug w zakresie konserwacji urz¹dzeñ klimatyzacyjnych typu: centrala wentylacyjna
VTS – 1 szt., agregat wody lodowej Trane
– 1 szt., klimatyzatory typu Split – 63 szt.,
Daikin VRV – klimakonwektory na wodê
lodow¹ – 9 szt., klimakonwektory FPK –
6 szt., wentylatory kana³owe w pomieszczeniach archiwum KT i pomieszczeniach
archiwum ul. S³owackiego 8 – piwnica.
Umowa zostanie zawarta na jeden rok.
Us³uga œwiadczona bêdzie dwa razy w roku
– wiosn¹ i jesieni¹. Zapytanie ofertowe
skierowano do dwóch firm, ofertê z³o¿y³a
wybrana firma,

65. w sprawie przyznania gminom œrodków na
remonty dróg powiatowych w granicach
administracyjnych miast powiatu poznañskiego w 2011 r. Zarz¹d na ww. cel przyzna³
380.000,00 z³, w tym:
– Pobiedziska (droga powiatowa nr 2409P
Pobiedziska – Kostrzyn, ul. Kostrzyñska
– remont nawierzchni bitumicznej na
odcinku od wjazdu do Oœrodka Kultury
do ul. Ró¿anej (160 m.b.); od ul. Kostrzewskiego do granicy miasta (465
m.b.) – 80.000,00 z³,
– Puszczykowo (droga powiatowa nr
2490P Puszczykowo – Niwka, ul. Poznañska – remont drogi powiatowej) –
300.000,00 z³.
Œrodki finansowe zostan¹ przekazane gminom w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
pisemnego powiadomienia przez gminy
o zakoñczeniu realizacji zadañ, jednak nie
póŸniej ni¿ do 15 grudnia 2011 r.,

63. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych na œwiadczenie us³ug
w zakresie konserwacji klimatyzatorów ka-
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66. w sprawie wysokoœci miesiêcznej dotacji
dla szkó³ niepublicznych o uprawnieniach
szkó³ publicznych i internatów niepubliczBiuletyn Powiatu Poznañskiego

nych w roku 2011. Szko³y niepubliczne
o uprawnieniach szkó³ publicznych otrzymaj¹ miesiêczn¹ dotacjê w roku bud¿etowym 2011 w wysokoœci:
– 407,00 z³ na jednego ucznia liceum
ogólnokszta³c¹cego,
– 102,00 z³ na jednego ucznia liceum
ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych,
– 81,00 z³ na jednego ucznia uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego,
– 108,00 z³ na jednego ucznia technikum
uzupe³niaj¹cego,
– 113,00 z³ na jednego ucznia szko³y policealnej.
Internaty przy szko³ach niepublicznych
o uprawnieniach szkó³ publicznych otrzymaj¹ miesiêczn¹ dotacjê w wysokoœci 564,00 z³
na jednego wychowanka. Uchwa³a ma moc
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2011 r.,
67. w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursu „Stra¿ak Roku Powiatu Poznañskiego”. Zarz¹d przyzna³:
– I nagrodê finansow¹ 3.500,00 z³ netto
i tytu³ „Stra¿ak Roku Powiatu Poznañskiego” dla stra¿aka z PSP Jednostka
Ratowniczo-Gaœnicza nr 6 – Posterunek
Mosina,
– I nagrodê finansow¹ 3.500,00 z³ netto
oraz tytu³ „Stra¿ak Roku Powiatu Poznañskiego” dla druha z OSP Stêszew,
– II nagrodê finansow¹ 2.000,00 z³ netto
dla druha z OSP Swarzêdz,
– III nagrodê finansow¹ 1.500,00 z³ netto
dla druha z OSP Luboñ.
Wrêczenie nagród odbêdzie siê podczas obchodów Dnia Stra¿aka dnia 14 maja 2011
roku. Do czasu wrêczenia nagród informacja o nagrodzonych kandydatach nie mo¿e
byæ upubliczniona,
68. w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu
Poznañskiego”. Zarz¹d przyzna³:
– I nagrodê finansow¹ 3.500,00 z³ netto
i tytu³ „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznañskiego” dla policjanta z Komisariatu Policji w Pobiedziskach,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

– II nagrodê finansow¹ 2.000,00 z³ netto
dla policjanta z Komisariatu Policji
w Czerwonaku,
– III nagrodê finansow¹ 1.500,00 z³ netto
dla policjanta z Komisariatu Policji
w Stêszewie.
Wrêczenie nagród odbêdzie siê podczas obchodów Œwiêta Policji w lipcu 2011 roku.
Do czasu wrêczenia nagród informacja
o nagrodzonych kandydatach nie mo¿e byæ
upubliczniona,
69. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na zakup us³ugi cateringowej na
potrzeby otwarcia kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” w Mosinie – do wysokoœci 5.000,00 z³ brutto. W spotkaniu
z okazji otwarcia kompleksu sportowego
uczestniczyli m.in. pos³owie, Wicewojewoda Wielkopolski, przedstawiciele Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, a tak¿e
liczni przedstawiciele samorz¹du lokalnego szczebla powiatowego i gminnego.
Spotkanie odby³o siê 6 maja 2011 r. na
terenie ZS w Mosinie.
II POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – w rejonie ulic Grabowej i Tarnowskiej, gm. Tarnowo Podgórne – projekt
planu ustala teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub us³ugowej, teren
drogi publicznej, teren drogi wewnêtrznej.
Poza granic¹ opracowania przebiega droga
powiatowa nr 2419P. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹
Powiatu Poznañskiego,
2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
czêœci wsi Dru¿yna, obrêb Nowinki, gm.
Mosina – projekt planu ustala tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
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w zieleni, teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i produkcji rolnej, teren zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy us³ugowej,
teren zabudowy przemys³owej, tereny
zieleni urz¹dzonej i wód powierzchniowych, tereny infrastruktury technicznej –
elektroenergetycznej, teren infrastruktury
technicznej – kanalizacji, tereny dróg wewnêtrznych, tereny dróg publicznych,
tereny kolei. Ustalenia projektu planu nie
ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹
Powiatu Poznañskiego. Jednoczeœnie Zarz¹d zwróci³ uwagê, i¿ projektowanie nowych terenów zabudowy przemys³owej
w bezpoœrednim s¹siedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej mo¿e w przysz³oœci
przyczyniæ siê do konfliktów spo³ecznych
oraz skarg na uci¹¿liwoœæ otoczenia. W wymienionej sytuacji prawid³owe by³oby
wyznaczenie terenów zieleni izolacyjnej
oddzielaj¹cych teren zabudowy przemys³owej od s¹siednich, wp³ynie to te¿ korzystnie na wartoœæ terenów,
3. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 50/1, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6 w Mœciszewie, gm. Murowana Goœlina – projekt
planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz us³ugowej, tereny zieleni urz¹dzonej, tereny dróg
publicznych, tereny dróg wewnêtrznych, teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹
w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego. Jednoczeœnie Zarz¹d zwróci³ uwagê,
i¿ umieszczenie na terenie 5MN nieprzekraczalnej, zamiast obowi¹zuj¹cej, linii zabudowy we frontowej czêœci dzia³ek, prowadzi do
zaburzenia ³adu przestrzennego i zrównowa¿onego rozwoju, tworz¹c dysharmoniê w relacji do pozosta³ych terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
4. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czêœci
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wsi Komorniki (I etap i II etap), gm. Komorniki – projekt planu ustala tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i tereny sportu i rekreacji, teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
sportu i rekreacji, tereny zieleni urz¹dzonej; istniej¹cy teren leœny, tereny urz¹dzeñ
elektroenergetycznych, tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny dróg
publicznych klasy dojazdowej, tereny
ci¹gów pieszo-jezdnych. Poza granicami
obszaru objêtego planem przebiega droga
powiatowa nr 2495P. Ustalenia projektu
planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego.
III PROJEKTY UCHWA£ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZ¥D POWIATU NA SESJÊ
RADY POWIATU:
1. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
2. w sprawie zmiany bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2011.
IV PODJÊTE POSTANOWIENIA:
1. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³ wnioski w sprawie
zmian w planach finansowych wydzia³ów
Starostwa oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu.
2. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wnioskiem
Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w sprawie og³oszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizacjê zadañ
z zakresu kultury i sztuki oraz kultury
fizycznej i turystyki w roku 2011.
3. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wnioskiem
Firmy Budownictwo Drogowe Siedlecki sp.
z o.o. z siedzib¹ w Czerwonaku, która zadeklarowa³a bezp³atn¹ pomoc w zakresie
przeprowadzenia remontu nawierzchni droBiuletyn Powiatu Poznañskiego

gowych dziedziñca g³ównego w SOSW dla
Dzieci Niewidomych w Owiñskach (bezp³atne wykonawstwo czêœci drogowej zadania i pomoc przy wykonaniu projektu
wykonawczego). Zarz¹d zaakceptowa³
wniosek ww. firmy i wyrazi³ zgodê na przeprowadzenie remontu po przygotowaniu
przez Wydzia³ Inwestycji i Remontów
materia³ów do zlecenia wykonania dokumentacji.
4. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie indywidualne uczennicy ZS w Bolechowie (M.K.) w wymiarze 12 godzin
tygodniowo w II semestrze roku szkolnego 2010/2011.
5. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z sytuacj¹ na
rynku pracy oraz dzia³aniami Powiatowego Urzêdu Pracy w Poznaniu na rzecz ³agodzenia skutków bezrobocia w 2010 roku
w Poznaniu i powiecie poznañskim, przedstawion¹ przez Dyrektora Powiatowego
Urzêdu Pracy Zygmunta Je¿ewskiego.
W powiecie poznañskim w I kwartale
2010 r. odczuwalne by³y skutki spowolnienia gospodarczego i s³abszej koniunktury,
a dopiero od II kwarta³u odnotowano delikatne o¿ywienie. Spowodowa³o to zwiêkszenie
liczby osób bezrobotnych. Pracodawcy,
mimo ¿e sytuacja powoli wraca³a do normy,
nie decydowali siê na zwiêkszenie zatrudnienia, co skutkowa³o niewystarczaj¹c¹
liczb¹ ofert pracy. W tej sytuacji PUP
wspiera³ osoby bezrobotne w rozwoju
i podnoszeniu kwalifikacji, tak by mog³y
przygotowaæ siê na moment, w którym pracodawcy zdecyduj¹ siê ponownie rozpocz¹æ
rekrutacjê. Podkreœlenia wymaga fakt, ¿e
rok 2010 dla PUP w Poznaniu by³ rekordowy pod wzglêdem œrodków finansowych,
jakie by³y w jego dyspozycji, tj. ponad 77
mln z³. Z tego, dziêki pozyskaniu dodatkowych funduszy, m.in. z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, kwota, jak¹ wydano,
zasiêgaj¹c opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia, na aktywne formy wsparcia, wynios³a ponad 29 mln z³ i by³a o 10 mln z³
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

wy¿sza ni¿ w roku poprzednim. Najwiêksza
czêœæ tych œrodków zosta³a przeznaczona na
organizacjê sta¿y zawodowych, szkoleñ
oraz wsparcie osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W³asny biznes uruchomi³y 652 osoby, otrzymuj¹c ze strony
PUP wsparcie finansowe i merytoryczne.
Dziêki œrodkom z Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji (EFG) rozpoczêto realizacjê projektu dla zwalnianych pracowników z województwa
wielkopolskiego z zak³adów H. Cegielski
Poznañ S.A. oraz firm stanowi¹cych ich
³añcuch dostaw. Powiatowy Urz¹d Pracy
w Poznaniu poprzez modernizacjê budynku i wprowadzanie nowych systemów
informatycznych podniós³ jakoœæ œwiadczonych przez siebie us³ug. W strukturach
Urzêdu, zgodnie z projektem i za³o¿eniami
poczynionymi w 2009 r., pojawi³a siê tak¿e nowa komórka: Centrum Aktywizacji
Zawodowej, w celu ukierunkowania dzia³añ
na pomoc osobom d³ugotrwale bezrobotnym. Na uwagê zas³uguje równie¿ fakt, ¿e
PUP w Poznaniu w 2010 r. po raz kolejny
zdoby³ wyró¿nienie w konkursie „Dobre
praktyki EFS” za realizowany projekt „Lepsze jutro”. PUP uzyska³ nagrodê „Najlepsza
inwestycja w cz³owieka” (ju¿ po raz drugi,
wczeœniej w 2007 r., tytu³ uzyska³o tylko
10 podmiotów, a tylko 3 urzêdy pracy),
finalizuj¹ siê prace na rzecz poprawy wizerunku PUP wœród mieszkañców. Obecnie,
wg danych na koniec marca 2011 r., stopa
bezrobocia w Polsce wynosi 13,1%,
w Wielkopolsce 3,8%, w powiecie poznañskim 3,9% a w mieœcie Poznañ 3,7%.
W obecnym roku z uwagi na otrzymanie
znacznie mniejszych œrodków finansowych PUP bêdzie szczególnie skupia³ siê
na d³ugotrwale bezrobotnych i bezrobotnej
m³odzie¿y.

Opracowa³a:
Anna Kozio³kiewicz
Wydzia³ Organizacyjny
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Sprawozdanie z posiedzeñ komisji sta³ych Rady Powiatu
w Poznaniu w maju 2011 r.
10 maja
Komisja Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu zaopiniowa³a sprawozdanie z wykonania bud¿etu Powiatu Poznañskiego za 2010 rok.
Zaopiniowano tak¿e projekty uchwa³ na VII
sesjê Rady Powiatu w Poznaniu. W posiedzeniu uczestniczyli Tomasz £ubiñski, Wicestarosta Poznañski oraz Renata Ciurlik, Skarbnik
Powiatu.
ä

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowa³a sprawozdanie z wykonania
bud¿etu Powiatu Poznañskiego za 2010 r.
W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Poznañski oraz Skarbnik Powiatu.
Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury zaopiniowa³a sprawozdanie z wykonania bud¿etu Powiatu Poznañskiego za 2010 r.
W spotkaniu uczestniczyli Starosta i Wicestarosta Poznañski oraz Skarbnik Powiatu.
11-12 maja
Komisja Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa odby³a posiedzenie wyjazdowe w L¹dzie. Podczas
wyjazdu odbywa³y siê wyk³ady seminaryjne.
Radni wziêli tak¿e udzia³ w dyskusji na temat
stanu œrodowiska przyrodniczego w Poznaniu
i jego ewentualnych zagro¿eñ. Na obrady zaproszono: Leszka Kurka, dyrektora Wydzia³u
Ochrony Œrodowiska Urzêdu Miasta Poznania,
Hannê Koñczal, zastêpcê Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodowiska,
Jolantê Ratajczak, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Œrodowiska oraz Janusza £akomca,
dyrektora Zespo³u Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego.

ä

16 maja
Komisja Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej obradowa³a w Urzêdzie Miasta i Gminy Pobiedziska. Radni wys³uchali szczegó³owej
informacji na temat dzia³añ promocyjnych prowadzonych przez samorz¹d lokalny, któr¹

ä
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przedstawi³ Ireneusz Antkowiak, Zastêpca Burmistrza Pobiedzisk.
17 maja
Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oceni³a wp³yw dzia³alnoœci Poznañskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na rozwój
i promocjê turystyki w powiecie poznañskim.
Jan Mazurczak, dyrektor Biura PLOT zaprezentowa³ informacjê dot. funkcjonowania organizacji. Nastêpnie Komisja dyskutowa³a na
temat konkursów ofert na realizacjê zadañ
w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i ochrony dóbr kultury. W spotkaniu uczestniczyli:
Tomasz £ubiñski, Wicestarosta Poznañski, Barbara Surma Prezes PLOT, Adam Habry³o, Sekretarz Powiatu oraz Daria Kowalska-Tonder,
dyrektor Wydzia³u Promocji.
ä

Cz³onkowie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Ochrony Zdrowia wziêli udzia³ w uroczystej
Gali Wolontariatu, podczas której uhonorowano wolontariuszy z powiatu poznañskiego.
W uroczystoœci uczestniczyli tak¿e: Jan Grabkowski Starosta Poznañski, Piotr Burdajewicz,
Przewodnicz¹cy Rady, Ewa Dalc, Cz³onek Zarz¹du oraz przedstawiciele Rady Powiatu w Poznaniu.
18 maja
Odby³o siê wspólne posiedzenie Komisji
Oœwiaty i Wychowania oraz Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury. Komisje
wizytowa³y placówki oœwiatowe prowadzone
przez Powiat Poznañski: Zespó³ Szkó³ w Rokietnicy, jego filiê w Murowanej Goœlinie, Zespó³ Szkó³ w Bolechowie oraz Specjalny
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Owiñskach.
W posiedzeniu uczestniczy³ Tomasz £ubiñski,
Wicestarosta Poznañski.
ä

Przygotowali:
Krystyna Kotkowska, Lidia Martysz
Biuro Rady
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Morderczy upa³ nie przeszkodzi³ uczestnikom rajdu rowerowego „Turystyka…
na zmêczenie” w pokonaniu turystycznej
(38 km) lub sportowej (76 km) trasy prowadz¹cej po Wielkopolskim Parku Narodowym. Wyœcig, dofinansowany przez
Powiat Poznañski, odby³ siê w niedzielê,
5 czerwca.
Start i meta rajdu znajdowa³y siê w Mosinie, na polanie przy ul. Po¿egowskiej. Punktualnie o godzinie 11.00 zawodnicy wystartowali
w kierunku mosiñskiego rynku, by odbyæ tam
rundê honorow¹ i wyruszyæ na œcie¿ki WPN-u.
W wyœcigu ³¹cznie udzia³ wziê³o 374 zawodników, a maraton na bie¿¹co komentowa³
doœwiadczony kolarz, Piotr Kurek. Niezwyk³oœæ tego rajdu polega na tym, ¿e zawodowcy
staj¹ w szranki z amatorami, a m³odzi stawiaj¹
czo³a starszym i bardziej doœwiadczonym.
Dekoracji zwyciêzców dokonali Tomasz
£ubiñski, Wicestarosta Poznañski oraz Zofia
Springer, Burmistrz Mosiny.

Zdjêcie: Ziemowit Mal¹g

Na zmêczenie… rajd!

Uczestnicy rajdu „na zmêczenie” ścigali siê po trasach
Wielkopolskiego Parku Narodowego

Mosiñski bieg to ju¿ trzecia impreza z cyklu „Na zmêczenie…” w powiecie poznañskim. Kolejny wyœcig odbêdzie siê 7 sierpnia
w Suchym Lesie.
Joanna Michalska
Wydzia³ Promocji

Konkurs „W powiat z klas¹…” rozstrzygniêty!
Znamy ju¿ zwyciêzców tegorocznej edycji konkursu
„W powiat z klas¹”, skierowanego do uczniów klas IV-VI
szkó³ podstawowych z powiatu poznañskiego.
Zadaniem uczestników by³o grupowe przygotowanie folderu przedstawiaj¹cego œcie¿kê turystyczn¹ po swojej gminie.
Spoœród 12 nades³anych prac komisja konkursowa nagrodzi³a dwie. Pierwsz¹ nagrodê – jednodniow¹ wycieczkê – wywalczy³a klasa V „c” ze Szko³y Podstawowej w Komornikach za
pracê pt. „Nurtem Wirynki”. Wyró¿nienie, a co za tym idzie,
nagrody rzeczowe o ³¹cznej wartoœci 2500 z³ otrzyma³a klasa
VI „a” ze Szko³y Podstawowej w Modrzu za pracê pt. „Rowerem wzd³u¿ Jeziora Strykowskiego”.
Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w og³oszonym przez Powiat Poznañski konkursie, serdecznie dziêkujemy. Mamy nadziejê, ¿e wspólnie spêdzony czas przy opracowywaniu œcie¿ki
turystycznej by³ dobr¹ zabaw¹, a sporz¹dzone prace przydadz¹
siê podczas klasowych wycieczek.
Agnieszka Witt
Wydzia³ Promocji
Biuletyn Powiatu Poznañskiego
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