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Œwiêta Wielkanocne
to radosny czas, w którym odnawia siê
nie tylko przyroda, ale tak¿e ludzkie serca.
Przyjmijcie Pañstwo ¿yczenia,
by te wiosenne dni spêdzone w gronie najbli¿szych
up³ynê³y w serdecznej atmosferze,
przynosz¹c radoœæ i wytchnienie.
Jan Grabkowski
Starosta Poznañski
z Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu
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Starosta Poznañski Wiceprezesem
Zarz¹du Zwi¹zku Powiatów Polskich
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Olgierd
Dziekoñski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Na obrady licznie przybyli pos³owie
oraz przedstawiciele Zwi¹zku Województw RP.
Mi³ym akcentem spotkania by³o wrêczenie
honorowych tytu³ów „Super Powiat” i „Super
Gmina”, nadanych w ramach Rankingu Gmin
i Powiatów prowadzonego przez Zwi¹zek.

W obradach uczestniczyli szefowie powiatów,
pos³owie, ministrowie i reprezentanci województw

Podczas obrad odby³y siê wybory Zarz¹du Zwi¹zku

wesz³o 21 osób. Oprócz Starosty Poznañskiego funkcjê wiceprezesów bêdzie pe³niæ jeszcze
czworo innych szefów powiatów.
W ramach Zgromadzenia starostowie przyjêli ponadto nowy bud¿et finansowy oraz ustalili wstêpne za³o¿enia do programu dzia³ania na
rok 2011. Spotkanie uœwietni³y swoj¹ obecnoœci¹
takie osobistoœci, jak Waldemar Pawlak, Wicepremier i Minister Gospodarki, Marek Sawicki,

Zwi¹zek Powiatów Polskich powsta³ w lutym 1999 roku. Jest stowarzyszeniem powiatów
broni¹cym ich wspólnych interesów m.in. poprzez reprezentowanie powiatów na forum
ogólnopañstwowym i miêdzynarodowym oraz
inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotycz¹cych samorz¹dów terytorialnych.
Micha³ Dziedzic
Asystent Starosty Poznañskiego

Zdjêcia: Micha³ Dziedzic

Jan Grabkowski, Starosta Poznañski zosta³
Wiceprezesem Zarz¹du
Zwi¹zku Powiatów Polskich. Wybory Zarz¹du
odby³y siê podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ZPP w dniach 24-25 marca br. w Warszawie. Prezesem wybrano Marka Tramsia,
Starostê Polkowickiego. W sk³ad Zarz¹du ZPP

Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej
Czy konsument ma prawo zwróciæ pe³nowartoœciowy towar? Czy mo¿na odst¹piæ od
umowy zawartej na odleg³oœæ? Miêdzy innymi na takie pytania odpowiadali uczestnicy
powiatowego etapu VII Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, która odby³a
siê 17 marca br. w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu.
W Olimpiadzie wziê³o udzia³ 15 uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Powiat Poznañski. Uczestnicy mieli do
rozwi¹zania test sk³adaj¹cy siê z 39 pytañ dotycz¹cych podstawowych praw konsumenckich. Pytania by³y trudne, jednak m³odzie¿
sobie z nimi poradzi³a.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Do etapu wojewódzkiego Olimpiady zakwalifikowa³y siê trzy uczennice Zespo³u Szkó³ nr 1
w Swarzêdzu: Karolina Ostrowska, Hanna Ratajczak i Anna Sikorska. Bêd¹ one reprezentowa³y powiat podczas fina³u wojewódzkiego, który
odbêdzie siê 11 kwietnia br. w Poznaniu.
Powiatowy etap konkursu odby³ siê pod patronatem Jana Grabkowskiego, Starosty Poznañskiego. Wojewódzkiemu fina³owi patronuj¹
natomiast: Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel,
Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marek WoŸniak, Marsza³ek Województwa Wielkopolskiego.
Marek Radwañski
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
marzec 2011
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Ods³oniêcie pomnika
Wojciecha Szczêsnego Kaczmarka
Pomnik Wojciecha Szczêsnego Kaczmarka, prezydenta Poznania w latach 1990-1998
i pierwszego prezesa Zwi¹zku Miast Polskich, zosta³ uroczyœcie ods³oniêty 3 marca
2011 roku na Cmentarzu Zas³u¿onych Wielkopolan na Wzgórzu œw. Wojciecha.

Wojciech Szczêsny Kaczmarek piastowa³
urz¹d prezydenta Poznania przez dwie kadencje.
By³ absolwentem i póŸniejszym wyk³adowc¹
z tytu³em doktora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 80. by³ dzia³aczem „Solidarnoœci”. Jest
wspó³twórc¹ i pierwszym prezesem restytuowanego po wojnie Zwi¹zku Miast Polskich – najwiêkszego forum przedstawicieli gmin. Odegra³
wa¿n¹ rolê w konsolidacji ró¿nych form wspó³pracy œrodowisk samorz¹dowych. W latach
2000-2003 by³ konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Pary¿u.

Zdjêcia: Tomasz Skupio

Pomnik sk³ada siê z dwóch obelisków, z których ka¿dy wa¿y blisko 2,5 tony i ma ponad
2 metry wysokoœci. Na pierwszym widnieje podobizna prezydenta, zacytowane zosta³y te¿ jego
s³owa: „Co trzeba by³o powiedzieæ, powiedzia³em. Jak trzeba by³o reagowaæ, reagowa³em.
Gdy trzeba by³o coœ robiæ, robi³em”. Na drugim
obelisku znajduj¹ siê herby Poznania i Zwi¹zku
Miast Polskich. Monument stan¹³ na tzw. stoku
prezydentów w s¹siedztwie obelisków Cyryla
Ratajskiego i Jarogniewa Drwêskiego.

przedstawicieli w³adz rz¹dowych i samorz¹dowych oraz wielu poznaniaków. W imieniu samorz¹du powiatu poznañskiego kwiaty z³o¿y³
Starosta Jan Grabkowski.

Ods³oniêcia pomnika dokonali: wdowa po prezydencie Kaczmarku i obecny Prezydent Poznania

Pomnik autorstwa £ukasza Trusiewicza
z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
ufundowa³a Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Budowa zosta³a sfinansowana z dotacji od
miasta i prywatnych instytucji. B³êkitno-bia³¹
wstêgê zdjêli wspólnie wdowa po prezydencie
– Janina Kaczmarek oraz Prezydent Poznania
– Ryszard Grobelny.
Ods³oniêcie pomnika prezydenta Poznania
Wojciecha Szczêsnego Kaczmarka przyci¹gnê³a na Cmentarz Zas³u¿onych Wielkopolan
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Za wybitne zas³ugi w dzia³alnoœci publicznej
i spo³ecznej zosta³ odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. By³ równie¿
kawalerem najwy¿szego odznaczenia rz¹du francuskiego – Legii Honorowej. W 2009 roku otrzyma³ Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia
Polski.
Wojciech Szczêsny Kaczmarek zmar³ 26
maja 2009 roku.
Tomasz Skupio
Asystent Starosty Poznañskiego
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

UCHWA£Y
podjête na Sesji
23 marca 2011 r.

Rady

Powiatu

Uchwa³a nr V/32/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 marca 2011 r.

w

Poznaniu

w

dniu

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

w sprawie: skarg ............................*, z dnia 29
grudnia 2010 r. oraz z dnia 7 marca 2011 r., na
dzia³ania Starosty Poznañskiego.
Na podstawie art. 16, ust. 1 i 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113,
poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr
214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568;
Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r.
nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111;
nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753;
nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142
i 146; nr 40, poz. 230; nr 106, poz. 675), art. 229,
pkt 4 – Kodeks Postêpowania Administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.: Dz.U.
z 2001 r. nr 49, poz. 509; Dz.U. z 2002 r. nr 113, poz.
984; nr 153, poz. 1271; nr 169, poz. 1387; Dz.U.
z 2003 r. nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1660; Dz.U.
z 2004 r. nr 162, poz. 1692; Dz.U. z 2005 r. nr 64,
poz. 565; nr 78, poz. 682; nr 181, poz. 1524; Dz.U.
z 2008 r. nr 229, poz. 1539; Dz.U. z 2009 r. nr 195,
poz. 1501; nr 216, poz. 1676; Dz.U. z 2010 r. nr 40,
poz. 230; nr 182, poz. 1228; nr 254, poz. 1700) Rada
Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Przyjmuje siê wyniki pracy Komisji Rewizyjnej
z rozpatrzenia skarg przekazanych jej przez Przewodnicz¹cego Rady Powiatu w Poznaniu (protokó³ z rozpatrzenia skargi stanowi za³¹cznik do
uchwa³y).
§ 2.
Rada Powiatu w Poznaniu uznaje, ¿e skargi
........................* s¹ nieuzasadnione.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w Poznaniu.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

......................* skierowa³ skargê z dnia 29 grudnia
2010 r. do Rady Powiatu w Poznaniu. Przewodnicz¹cy Rady pan Piotr Burdajewicz pismem z dnia
17 lutego 2011 r. przekaza³ skargê Komisji Rewizyjnej. Pismem z dnia 7 marca 2011 r.
.....................* skierowa³ do Rady Powiatu kolejn¹
skargê, która niezw³ocznie zosta³a przekazana Komisji Rewizyjnej.
Podstaw¹ rozpatrywania skarg jest uchwa³a nr III/18/
IV/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 grudnia
2010 r. w sprawie przyjêcia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu na rok 2011,
w której w § 3 zleca siê Komisji Rewizyjnej rozpatrywanie skarg, dla których organem w³aœciwym do
rozpatrzenia jest Rada Powiatu.
Komisja Rewizyjna rozpatrywa³a skargi w dniu
16 marca 2011 r. w oparciu o otrzymane po wyst¹pieniu do Starosty Poznañskiego materia³y oraz z³o¿one podczas posiedzenia wyjaœnienia ustne.
Komisja Rewizyjna stwierdzi³a, ¿e skargi .................*
s¹ nieuzasadnione, co zosta³o wykazane w protokole
z rozpatrzenia skarg.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, podjêcie niniejszej
uchwa³y jest uzasadnione.
* Wy³¹czenia dokonano na podstawie art. 23, ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.).
Uchwa³a nr V/33/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie: udzielenia Miastu Poznañ pomocy
finansowej w formie dotacji celowej na przeprowadzenie w 2011 roku badañ dotycz¹cych funkcjonowania i kierunków rozwoju poznañskiego
obszaru metropolitalnego.
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Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142,
poz. 1592 tekst jednolity ze zm.: Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984;
nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz.
1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111;
nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753;
Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146), w zwi¹zku
z art. 216, ust. 2, pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
nr 157, poz. 1240 ze zm.: Dz.U. z 2010 r. nr 28,
poz.146), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
1. Udziela siê Miastu Poznañ pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w kwocie 83.000 z³
(osiemdziesiêciu trzech tysiêcy z³otych) na przeprowadzenie w 2011 roku badañ dotycz¹cych
funkcjonowania i kierunków rozwoju poznañskiego obszaru metropolitalnego.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana do dnia 31 marca 2011 roku.
3. Szczegó³owe warunki udzielenia dotacji i jej
rozliczenia okreœlone zostan¹ w Porozumieniu
zawartym pomiêdzy Powiatem Poznañskim
i Miastem Poznañ.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Z Miastem Poznañ zawarto w dniu 8 czerwca
2009 r. porozumienie nr 582/09 na wsparcie finansowe realizacji zadania w formie dotacji celowej.
Jest to kolejna transza dotacji, która ma na celu
przeprowadzenie badañ dotycz¹cych funkcjonowania i kierunków rozwoju poznañskiego obszaru metropolitalnego.
Badania dotycz¹ce funkcjonowania i kierunków rozwoju poznañskiego obszaru metropolitalnego, które zostan¹ przeprowadzone w 2011 roku, maj¹ na
celu pog³êbienie wiedzy na temat zjawisk i procesów
spo³eczno-gospodarczych, tj. ich uwarunkowañ
i czynników, konsekwencji, kosztów ekonomicz-
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nych i spo³ecznych, a tak¿e mo¿liwoœci ich modyfikowania, sterowania, przeciwdzia³ania b¹dŸ kierowania nimi. Wiedza ta pozwoli na skuteczne
i zintegrowane zarz¹dzanie terytorium, a co za tym
idzie, na realizacjê projektów istotnych z punktu widzenia jego funkcjonowania i rozwoju. Mo¿liwe
bêdzie tak¿e utworzenie podstaw do osi¹gania spójnoœci spo³eczno-ekonomicznej i przestrzennej oraz
konkurencyjnoœci obszaru.
Z uwagi na wymienione uwagi podjêcie uchwa³y
uwa¿am za celowe.
Uchwa³a nr V/34/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Komorniki niektórych zadañ zarz¹dzania publiczn¹ drog¹ powiatow¹ nr 2387P Poznañ – Komorniki.
Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984;
nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz.
1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; nr 157,
poz. 124; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146;
nr 40, poz. 230; nr 106, poz. 675) oraz art. 19, ust. 4
ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.: Dz.U.
z 2007 r. nr 23, poz. 136; nr 192, poz. 1381; Dz.U.
z 2008 r. nr 54, poz. 326; nr 218, poz. 1391; nr 227,
poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 i 101;
nr 86, poz. 702; nr 168, poz. 1323; Dz.U. z 2010 r.
nr 106, poz. 675; nr 152, poz. 1018; nr 225, poz.
1466) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie Komorniki zadanie zarz¹dzania publiczn¹ drog¹ powiatow¹ nr 2387P Poznañ – Komorniki w zakresie przebudowy
przepustu na ul. Grunwaldzkiej w m. Plewiska,
bêd¹ce zadaniem powiatu.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1,
nastêpuje na okres do 31 grudnia 2011 r.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 2.
1. Powierzenie zadania publicznego zarz¹dzania
drog¹ powiatow¹ w zakresie przedstawionym
w § 1 nast¹pi na mocy porozumienia zawartego
pomiêdzy Wójtem Gminy Komorniki a Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu, które okreœli tak¿e
sposób finansowania zadania.
2. Zadanie, o którym mowa w § 1, ust. 1, wspó³finansowane bêdzie w roku 2011 ze œrodków
Powiatu w kwocie 25.000,00 z³ (s³ownie: dwadzieœcia piêæ tysiêcy z³otych), a w pozosta³ym
zakresie finansowane bêdzie ze œrodków Gminy
Komorniki.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W dniu 25 czerwca 2010 r. pismem nr IK.6217-10/
10 Wójt Gminy Komorniki wyst¹pi³ z pismem
o wspó³finansowanie w kwocie 25.000,00 z³ przebudowy przepustu na ul. Grunwaldzkiej – droga
powiatowa nr 2387P Poznañ – Komorniki w m. Plewiska.
Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2011, a koszty poniesione zostan¹ ze œrodków w³asnych Gminy
Komorniki oraz Powiatu Poznañskiego.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr V/35/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y nr IV/30/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadañ zarz¹dzania publiczn¹ drog¹ powiatow¹ nr 2461P Czapury – G¹dki.

z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111;
nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753;
nr 157, poz. 124; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142
i 146; nr 40, poz. 230; nr 106, poz. 675) oraz art.
19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze
zm.: Dz.U. z 2007 r. nr 23, poz. 136; nr 192, poz.
1381; Dz.U. z 2008 r. nr 54, poz. 326; nr 218, poz.
1391; nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz.
100 i 101; nr 86, poz. 702; nr 168, poz. 1323; Dz.U.
z 2010 r. nr 106, poz. 675; nr 152, poz. 1018;
nr 225, poz. 1466) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale nr IV/30/IV/2011 Rady Powiatu
w Poznaniu z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie
powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadañ
zarz¹dzania publiczn¹ drog¹ powiatow¹ nr 2461P
Czapury – G¹dki wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Powierza siê Gminie Kórnik zadanie zarz¹dzania publiczn¹ drog¹ powiatow¹ nr 2461P
Czapury – G¹dki w zakresie przebudowy ul.
Poznañskiej w Borówcu, bêd¹ce zadaniem powiatu”.
2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadanie, o którym mowa w § 1, ust. 1, w czêœci obejmuj¹cej budowê nawierzchni z krawê¿nikami, bêdzie wspó³finansowane w roku 2011 ze
œrodków Powiatu w kwocie 1.220.000,00 z³
(s³ownie: milion dwieœcie dwadzieœcia tysiêcy
z³otych), a w pozosta³ym zakresie finansowane
bêdzie ze œrodków Gminy Kórnik”.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:

Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984;
nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz.
1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

W dniu 3 marca 2011 r. podpisane zosta³o porozumienie pomiêdzy Powiatem Poznañskim a Gmin¹
Kórnik w sprawie powierzenia gminie na rok 2011
zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr 2461P Czapury –
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G¹dki na odcinku ul. Poznañskiej w m. Borówiec
w zakresie budowy nawierzchni z krawê¿nikami.
Zadanie bêdzie obejmowa³o równie¿ budowê kanalizacji deszczowej, w zwi¹zku z czym konieczna jest
zmiana okreœlenia zakresu powierzonego zadania.
Koszty realizacji zadania sfinansowane zostan¹
w czêœci obejmuj¹cej budowê nawierzchni z krawê¿nikami ze œrodków Powiatu w kwocie
1.220.000,00 z³, a w pozosta³ym zakresie ze œrodków w³asnych Gminy Kórnik.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr V/36/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi.
Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984;
nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz.
1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr
223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; nr
157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142
i 146; nr 40, poz. 230; nr 106, poz. 675) oraz art.
19, ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.:
Dz.U. z 2007 r. nr 23, poz. 136; nr 192, poz. 1381;
Dz.U. z 2008 r. nr 54, poz. 326; nr 218, poz. 1391;
nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100
i 101; nr 86, poz. 702; nr 168, poz. 1323; Dz.U.
z 2010 r. nr 106, poz. 675; nr 152, poz. 108; nr 225,
poz. 1466; Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13) Rada
Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie Kórnik zadania zarz¹dzania
publicznymi drogami powiatowymi w zakresie
dotycz¹cym:
1) budowy chodnika w ci¹gu drogi powiatowej
nr 2480P relacji Czmoñ – D¹browa na odcinku ul. Stra¿ackiej w m. Czmoñ, gm. Kórnik,
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2) budowy chodnika w ci¹gu drogi powiatowej
nr 2472P relacji Radzewice – Kórnik w m.
Radzewo, gm. Kórnik.
2. Powierzenie zadañ nastêpuje na okres:
1) do 31 grudnia 2011 r. dla zadania, o którym
mowa w ust. 1, pkt 1,
2) do 30 czerwca 2011 r. dla zadania, o którym
mowa w ust. 1, pkt 2.
§ 2.
1. Powierzenie zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie przedstawionym
w § 1, ust. 1 nast¹pi na mocy porozumienia zawartego pomiêdzy Burmistrzem Gminy Kórnik
a Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu.
2. Zadania, o których mowa w § 1, ust. 1, wykonane
zostan¹ ze œrodków w³asnych Gminy Kórnik
i przekazane jako pomoc rzeczowa Powiatowi
Poznañskiemu.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Realizacja przedmiotowych prac budowlanych stanowi kontynuacjê robót z roku ubieg³ego, wykonanych przez Gminê Kórnik w oparciu o zawarte
porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi.
Zadania w ca³oœci sfinansowane zostan¹ ze œrodków
w³asnych Gminy i po ich wykonaniu przekazane
Powiatowi Poznañskiemu jako pomoc rzeczowa.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr V/37/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Mosina niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami
powiatowymi.
Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984;
nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz.
1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173,
poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753; nr 157,
poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146;
nr 40, poz. 230; nr 106, poz. 675) oraz art. 19, ust. 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.: Dz.U.
z 2007 r. nr 23, poz. 136; nr 192, poz. 1381; Dz.U.
z 2008 r. nr 54, poz. 326; nr 218, poz. 1391; nr 227,
poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 i 101;
nr 86, poz. 702; nr 168, poz. 1323; Dz.U. z 2010 r.
nr 106, poz. 675; nr 152, poz. 108; nr 225, poz.
1466; Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13) Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie Mosina zadanie zarz¹dzania
publiczn¹ drog¹ powiatow¹ w zakresie remontu
nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2461P –
ul. Gromadzka w m. Czapury i Babki, na odcinku od km 0+000 do km 2+063.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1,
nastêpuje na okres do 31 grudnia 2011 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadania zarz¹dzania publiczn¹ drog¹
powiatow¹ w zakresie przedstawionym w § 1
nast¹pi na mocy porozumienia zawartego pomiêdzy Burmistrzem Gminy Mosina a Zarz¹dem
Powiatu w Poznaniu.
2. Zadanie, o którym mowa w § 1, ust. 1, wykonane zostanie ze œrodków w³asnych Gminy Mosina i przekazane jako pomoc rzeczowa Powiatowi
Poznañskiemu.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

ubieg³ego, wykonanych przez Gminê Mosina
w oparciu o zawarte porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Mosina niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi.
Zadanie w ca³oœci sfinansowane bêdzie ze œrodków
w³asnych Gminy i po jego wykonaniu przekazane
Powiatowi Poznañskiemu jako pomoc rzeczowa.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr V/38/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie: za³o¿enia Technikum w Kórniku.
Na podstawie art. 4, ust. 1 i art. 12, pkt 8, lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113,
poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr
214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568;
Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r.
nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz.
1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz.
753) oraz art. 5, ust. 2, pkt 1 i ust. 5a, art. 5c, pkt 1,
oraz art. 58, ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia
1991 r. o systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256,
poz. 2572; nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781;
Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141; nr 94, poz. 788;
nr 122, poz. 1020; nr 131, poz. 1091; nr 167, poz.
1400; nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2006 r. nr 144,
poz. 1043; nr 208, poz. 1532; nr 227, poz. 1658;
Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 273; nr 80, poz. 542;
nr 115, poz. 791; nr 120, poz. 818; nr 180, poz.
1280; nr 181, poz. 1292; Dz.U. z 2008 r. nr 70, poz.
416; nr 145, poz. 917; nr 216, poz. 1370; Dz.U.
z 2009 r. nr 6, poz. 33; nr 31, poz. 206; nr 56, poz.
458; nr 157, poz. 1241; nr 219, poz. 1705; Dz.U.
z 2010 r. nr 44, poz. 250; nr 54, poz. 320; nr 127,
poz. 857; nr 148, poz. 991) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zak³ada siê publiczn¹ szko³ê ponadgimnazjaln¹
o nazwie Technikum w Kórniku z siedzib¹ w Kórniku, ul. Poznañska 2.

Uzasadnienie:
Realizacja przedmiotowego remontu nawierzchni
stanowi kontynuacjê robót budowlanych z roku
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 2.
Niniejsza uchwa³a stanowi akt za³o¿ycielski Technikum w Kórniku.
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§ 3.
Organizacjê szko³y okreœli statut, który zostanie
uchwalony odrêbn¹ uchwa³¹.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Uruchomienie Technikum w Kórniku jest zwi¹zane z zainteresowaniem grupy absolwentów gimnazjów w zdobywaniu zawodu na poziomie technika.
Dyrektor LO w Kórniku, analizuj¹c rynek pracy
i potrzeby pracodawców na swoim terenie, jest
przekonany, ¿e taka szko³a jest potrzebna. Utworzenie Technikum w Kórniku stworzy ofertê kszta³cenia zawodowego dla absolwentów gminy Kórnik
oraz gmin s¹siednich.
W zwi¹zku z powy¿szym utworzenie technikum
w Kórniku jest zasadne.
Uchwa³a nr V/39/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie: okreœlenia realizowanych przez powiat poznañski zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych
oraz wysokoœci œrodków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przeznaczonych na realizacjê tych zadañ w roku 2011.
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; 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
i 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 i146; nr 40,
poz. 230 i nr 106, poz. 675), art. 35a, ust. 1 i ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407;
Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475; nr 238, poz. 1578;
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nr 254, poz. 1700) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu
przekazywania œrodków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych samorz¹dom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. nr 88,
poz. 808; Dz.U. z 2006 r. nr 237, poz. 1713; Dz.U.
z 2007 r. nr 243, poz. 1782; Dz.U. z 2008 r. nr 207,
poz. 1297) Rada Powiatu Poznañskiego uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
Œrodki finansowe Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w kwocie
2.963.205 z³ przeznacza siê na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ okreœlonych w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych:
1) rehabilitacja zawodowa osób niepe³nosprawnych
w ³¹cznej kwocie 190.000 z³, w tym:
a) przyznawanie osobom niepe³nosprawnym
jednorazowych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wk³adu do spó³dzielni socjalnej (art. 12 a),
b) finansowanie wydatków na instrumenty lub
us³ugi rynku pracy okreœlone w ustawie i promocji w odniesieniu do osób niepe³nosprawnych zarejestrowanych jako poszukuj¹ce
pracy nie pozostaj¹ce w zatrudnieniu zgodnie
z art. 11 (art. 35 a, ust. 1, pkt 6 a),
c) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepe³nosprawnych (art. 40),
2) rehabilitacja spo³eczna w ³¹cznej kwocie
2.773.205 z³, w tym:
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepe³nosprawnych,
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i œrodki
pomocnicze przyznawane osobom niepe³nosprawnym na podstawie odrêbnych przepisów,
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu siê i technicznych, w zwi¹zku z indywidualnymi potrzebami
osób niepe³nosprawnych,
e) dofinansowanie kosztów tworzenia i dzia³ania
warsztatów terapii zajêciowej.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Staroœcie Poznañskiemu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (PFRON) przekazuje œrodki samorz¹dom powiatowym zgodnie z zasadami okreœlonymi
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja
2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych samorz¹dom wojewódzkim
i powiatowym (Dz.U. nr 88, poz. 808 ze zm.).
Pismem z dnia 9 lutego 2011 r. nr WF/136 w/2011 Starosta Poznañski zosta³ poinformowany o podziale œrodków przewidzianych w planie finansowym PFRON na
rok 2011 na zadania realizowane na rzecz osób niepe³nosprawnych przez samorz¹dy powiatowe.
Zgodnie z art. 35a, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U.
z 2010 r. nr 214, poz. 1407 ze zm.) do zadañ powiatu nale¿y m.in. podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia skutków niepe³nosprawnoœci
oraz dofinansowanie kosztów tworzenia i dzia³ania
warsztatów terapii zajêciowej (WTZ). Z kwoty
2.963.205 z³, przeznaczonej w 2011 r. na realizacjê
zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej, 1.923.480 z³ przyznane zosta³o na zobowi¹zania dotycz¹ce kosztów dzia³ania WTZ w Dopiewie,
Dopiewcu, Owiñskach i Swarzêdzu dla 130 uczestników.
Zgodnie z art. 68c, ust. 1, pkt 1, lit. b ww. ustawy
maksymalne dofinansowanie ze œrodków PFRON
kosztów dzia³alnoœci WTZ wynosi 90% tych kosztów. Kwota dofinansowania dzia³alnoœci WTZ ze
œrodków PFRON wynosi 14.796 z³ rocznie na jednego uczestnika. Tym samym poziom dofinansowania ze œrodków bud¿etowych wyniesie 10% kosztów
ogó³em WTZ, co stanowi 1.644 z³ rocznie na jednego uczestnika.
W zwi¹zku z art. 35a, ust. 3 ww. ustawy Rada Powiatu w formie uchwa³y okreœla zadania, na które
przeznacza siê œrodki z Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Wobec powy¿szego, aby mo¿liwe by³o wydatkowanie przekazanych œrodków w 2011 roku, podjêcie
niniejszej uchwa³y jest uzasadnione.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Uchwa³a nr V/40/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie: przyjêcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rz¹dowej
okreœlonego w art. 30, ust. 4 i 4a ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r.
nr 241, poz. 2416 tekst jednolity ze zm.).
Na podstawie art. 5, ust. 1 i art. 12, pkt 8a ustawy
z nia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.:
Dz.U.2002.23.220, Dz.U.2002.62.558,
Dz.U.2002.113.984, Dz.U.2002.200.1688,
Dz.U.2002.200.1688, Dz.U.2002.214.1806,
Dz.U.2003,162.1568, Dz.U.2002.153.1271,
Dz.U.2004.102.1055, Dz.U.2002.214.1806,
Dz.U.2007.173.1218, Dz.U.2008.180.1111,
Dz.U.2008.223.1458, Dz.U.2009.92.753,
Dz.U.2010.28.142, Dz.U.2010.28.146,
Dz.U.2010.106.675, Dz.U.2009.157.1241,
Dz.U.2010.40.230) Rada Powiatu w Poznaniu
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wyra¿a siê wolê przyjêcia od Wojewody Wielkopolskiego do realizacji w okresie od 11 kwietnia
2011 r. do 15 wrzeœnia 2011 r. zadania z zakresu administracji rz¹dowej, o którym mowa w art. 30,
ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 tekst
jednolity ze zm.) – zlecanie zak³adom opieki zdrowotnej przeprowadzenia badañ specjalistycznych,
w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób stawiaj¹cych siê do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej
nr 5 w Poznaniu.
§ 2.
Szczegó³owy zakres zadania przyjêtego przez Powiat Poznañski do realizacji, o którym mowa w § 1,
w tym wysokoœæ œrodków finansowych przekazanych przez Wojewodê Wielkopolskiego, okreœli porozumienie z Wojewod¹ Wielkopolskim.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
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§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Powiat realizuje zadania zwi¹zane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, a w szczególnoœci
okreœleniem zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej jako zadanie zlecone przez Wojewodê. Okreœlenie zdolnoœci do czynnej s³u¿by wojskowej
nale¿y do Powiatowej Komisji Lekarskiej. Przewodnicz¹cy tej komisji stosownie do potrzeb mo¿e
kierowaæ osobê podlegaj¹c¹ kwalifikacji na badania specjalistyczne.
W zwi¹zku z powy¿szym Wojewoda powierza Powiatowi Poznañskiemu, w imieniu którego dzia³a
Zarz¹d Powiatu w Poznaniu, podpisanie umów
z zak³adami opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 5 w Poznaniu z siedzib¹ w Puszczykowie.
Informacja o zabezpieczeniu œrodków finansowych
w wysokoœci 5.000,00 z³ w dziale 75405, § 2120
zosta³a przekazana przez Wojewodê Wielkopolskiego pismem nr FB.I-4.3111-12/11 z dnia 22 lutego 2011 r.
Podpisanie ww. porozumienia wymaga zgody Rady
Powiatu.
Uchwa³a nr V/41/IV/2011
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 marca 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 153, poz. 1271; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2007 r.
nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111;
nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753;
Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146; nr 106, poz.
675), art. 211, 212, 214, ust. 1, 215, 222, 235-237
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.: Dz.U.
z 2010 r. nr 28, poz. 146; nr 96, poz. 620; nr 123,
poz. 835; nr 152, poz. 1020; nr 238, poz. 1578;
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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, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§ 1.
W paragrafie 1:
1. zwiêksza siê o kwotê 430.292 z³ dochody bud¿etu, które po zmianach wynosz¹ 208.480.621 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1), w tym:
1) Zwiêksza siê dochody bie¿¹ce o kwotê
260.292 z³, które po zmianach wynosz¹
185.978.533 z³,
2) zwiêksza siê o kwotê 170.000 z³ dochody maj¹tkowe, które po zmianach wynosz¹
22.502.088 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1B).
2.
1) zmniejsza siê o kwotê 3.754 z³ dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zleconych jednostce samorz¹du
terytorialnego odrêbnymi ustawami oraz zadañ wykonywanych na mocy porozumieñ,
które po zmianach wynosz¹ 17.760.438 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1).
2) zwiêksza siê o kwotê 354.500 z³ dotacje
celowe na realizacjê zadañ realizowanych
w drodze umów i porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, które po
zmianach wynosz¹ 9.359.772 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1C),
3) zwiêksza siê o kwotê 251.600 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 14.704.996 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1D).
§ 2.
W paragrafie 2:
1. Zwiêksza siê o kwotê 430.292 z³ wydatki bud¿etu Powiatu Poznañskiego, które po zmianach
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

wynosz¹ 224.514.423 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2), w tym:
1) zwiêksza siê o kwotê 274.692 z³ wydatki bie¿¹ce, które po zmianach wynosz¹ 174.658.339 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2A),
2) zwiêksza siê wydatki maj¹tkowe o kwotê
155.600 z³, które po zmianach wynosz¹
49.856.084 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem 2B).
2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1, pkt 1,
dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:

Zwiêksza siê o kwotê 354.500 z³ dochody i 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:

1) zmniejsza siê o kwotê 3.754 z³ wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
i innych zleconych jednostce samorz¹du terytorialnego innymi ustawami oraz zadañ wykonywanych na mocy porozumieñ, które po
zmianach wynosz¹ 17.760.438 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2),
2) zwiêksza siê o kwotê 6.246 z³ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ, które po
zmianach wynosz¹ 88.712.198 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 3),
4) zmniejsza siê o kwotê 45.500 z³ wydatki na realizacjê zadañ realizowanych w drodze umów i
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego, które po zmianach wynosz¹
1.797.899 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 5),
5) zmniejsza siê o kwotê 152.054 z³ wydatki na dotacje udzielane z bud¿etu, które po zmianach
wynosz¹ 3.617.496 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr
6), w tym:
b) zwiêksza siê o kwotê 20.000 z³ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, które po zmianach wynosz¹
1.693.320 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6B),
d) zmniejsza siê o kwotê 172.054 z³ dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w kwocie, które po zmianach
wynosz¹ 1.647.946 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6D).
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 22.530.071 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 7).

DOCHODY
Dochody bud¿etu Powiatu Poznañskiego zwiêksza
siê o kwotê 430.292 z³, z tego:
I Dotacje na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zmniejsza siê o kwotê ogó³em 3.754 z³,
w tym:
1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-12/11 z dnia 22 lutego
2011 r. w sprawie planu dochodów zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz planu dotacji celowych na wykonywane przez Samorz¹d zadania, okreœlonych
w oparciu o przyjêt¹ przez Sejm RP w dniu
20 stycznia 2011 r. ustawê bud¿etow¹ na 2011
rok, zmniejsza siê wysokoœæ dotacji celowych
o kwotê ogó³em 3.754 z³, w tym:
a) w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami
i nieruchomoœciami, zmniejszenie o kwotê
10.000 z³, w tym 5.000 z³ na utrzymanie nieruchomoœci Skarbu Pañstwa, w zwi¹zku z niepe³nym wykorzystaniem przyznanej dotacji
celowej w 2010 r.,
b) w dz. 851, rozdz. 85156 – Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz œwiadczenia dla osób
nie objêtych obowi¹zkiem ubezpieczenia
zdrowotnego, zwiêkszenie o kwotê 6.246 z³ na
sk³adki za dzieci i uczniów oraz s³uchaczy zak³adów kszta³cenia nauczycieli.
II Dotacje na zadania w³asne i pozosta³e dochody
zwiêksza siê o kwotê ogó³em 434.046 z³, z tego:

§ 3.
W paragrafie 9:

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

1. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów
nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.
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o rocznych kwotach subwencji ogólnej oraz
o wysokoœci wp³at do bud¿etu pañstwa, ustalonych wed³ug zasad okreœlonych w ustawie
o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, zmniejsza siê wysokoœæ subwencji ogólnej
dla powiatu o kwotê ogó³em 172.054 z³, z tego:
a) czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotê 172.048 z³, po zmianach wynosi 39.329.496 z³,
b) czêœæ równowa¿¹ca subwencji ogólnej –
zmniejszenie o kwotê 6 z³, po zmianach wynosi 4.806.384 z³.
2. W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
zwiêksza siê wysokoœæ planowanych dochodów
o kwotê ogó³em 251.600 z³ w zwi¹zku z planowanym zwiêkszeniem wydatków oraz zmian¹
przeznaczenia wydatków w ramach realizacji
projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport –
zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim”, w 85%
refundowane ze œrodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (NMF EOG), tj.:
a) w § 2005 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia³em œrodków
europejskich oraz œrodków, o których mowa
w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub p³atnoœci w ramach bud¿etu œrodków
europejskich – zwiêkszenie o kwotê 81.600 z³,
która dotyczy planowanych wp³ywów z tytu³u poniesionych wydatków bie¿¹cych,
b) w § 6205 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia³em œrodków europejskich oraz œrodków, o których mowa w art. 5,
ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub
p³atnoœci w ramach œrodków europejskich –
zwiêkszenie o kwotê 170.000 z³, która dotyczy
planowanych wp³ywów z tytu³u poniesionych
wydatków maj¹tkowych.
3. W dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w § 2310 – Dotacje celowe otrzymane
z gminy na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego – zwiêkszenie o kwotê
354.500 z³ na podstawie z³o¿onych przez gminy
deklaracji przekazania œrodków finansowych na
kontynuacjê realizacji programu likwidacji wyrobów zawieraj¹cych azbest w nastêpuj¹cych
wysokoœciach:
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Gminy
Buk
Czerwonak
Dopiewo
Kleszczewo
Komorniki
Kostrzyn
Kórnik
Luboñ
Mosina
Murowana Goœlina
Pobiedziska
Puszczykowo
Rokietnica
Stêszew
Suchy Las
Swarzêdz
Tarnowo Podgórne
RAZEM

Kwota zadeklarowana [z³]
20.000,00
20.000,00
18.500,00
15.000,00
30.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
40.000,00
35.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
36.000,00
20.000,00
10.000,00
354.500,00

Powy¿sze zmiany wprowadzono równie¿ do za³¹cznika nr 9 pn. „Dochody i wydatki zwi¹zane
z ochron¹ œrodowiska”.
WYDATKI
Wydatki bud¿etu Powiatu Poznañskiego zwiêksza
siê o kwotê 430.292 z³, z tego:
I Wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zmniejsza siê o kwotê ogó³em 3.754 z³,
w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami, zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 10.000 z³,
w tym 5.000 z³ na utrzymanie nieruchomoœci
Skarbu Pañstwa, w zwi¹zku z niepe³nym
wykorzystaniem przyznanej dotacji celoweej
w 2010 r.
2. W dz. 851, rozdz. 85156 – Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz œwiadczenia dla osób nie
objêtych obowi¹zkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zwiêkszenie o kwotê 6.246 z³ na sk³adki za
dzieci i uczniów oraz s³uchaczy zak³adów kszta³cenia nauczycieli.
II Wydatki na zadania w³asne zwiêksza siê o kwotê ogó³em 426.538 z³, z tego:
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

1. W dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, przenosi siê
œrodki finansowe w ³¹cznej kwocie 345.500 z³,
planowanej jako dofinansowanie zadañ realizowanych przez Komendê Miejsk¹ PSP w Poznaniu, na paragrafy dotycz¹ce wp³at na fundusz
celowy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
w tym:
– z § 2320 na § 3000 – Wp³aty jednostek na
pañstwowy fundusz celowy – zwiêkszenie
o kwotê 45.500 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadañ bie¿¹cych,
– z § 6620 na § 6170 – Wp³aty jednostek na
pañstwowy fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadañ inwestycyjnych –
zwiêkszenie o kwotê 300.000 z³.

– § 6065 – zwiêkszenie o kwotê 56.100 z³,
– § 6066 – zwiêkszenie o kwotê 9.900 z³,
â pozosta³e wydatki bie¿¹ce – zwiêkszenie wydatków o kwotê 96.000 z³.
Odpowiednie zmiany wprowadzono do za³¹cznika nr 7 pn. „Wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których mowa
w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”,
b) przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
44.400 z³ z wydatków maj¹tkowych (§ 6050)
na dofinansowanie wydatków zwi¹zanych
z realizacj¹ projektu pn. „Promocja zdrowia
poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim”.

2. Zmniejsza siê wysokoœæ planowanych wydatków na dotacje bud¿etu powiatu na dofinansowanie niepublicznych jednostek systemu
oœwiaty (§ 2540) o kwotê ogó³em 172.054 z³,
z tego:
– w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokszta³c¹ce, zmniejszenie o kwotê 52.054 z³,
– w dz. 801, rozdz. 80130 – Szko³y zawodowe,
zmniejszenie o kwotê 100.000 z³,
– w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy
szkolne, zmniejszenie o kwotê 20.000 z³.

4. W dz. 851, rozdz. 85195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ, przenosi siê œrodki finansowe w kwocie
1.800.000 z³ pomiêdzy paragrafami wydatków
maj¹tkowych (z § 6610 na § 6010) zgodnie
z przeznaczeniem na dofinansowanie podniesienia kapita³u zak³adowego NZOZ Szpital
w Puszczykowie.

3. W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozosta³a dzia³alnoœæ,
zwiêksza siê wysokoœæ wydatków o kwotê ogó³em 251.600 z³, z tego:
a) zwiêksza siê wysokoœæ wydatków o kwotê
ogó³em 296.000 z³ w zwi¹zku z realizacj¹
projektu „Promocja zdrowia poprzez sport
– zespó³ przyszkolnych otwartych boisk
wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim”
dofinansowanego ze œrodków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (MF EOG) w 85%
i mo¿liwoœci¹ zrealizowania w ramach poczynionych oszczêdnoœci dodatkowych zadañ w ramach tego projektu, tj. modernizacji
bie¿ni i skoczni do skoku w dal i wzwy¿ przy
SOSWDN w Owiñskach, zakupu sprzêtu do
si³owni oraz zakupu wyposa¿enia i us³ug,
w tym:
â wydatki maj¹tkowe – zwiêkszenie wydatków
o kwotê 200.000 z³, w tym:
– § 6055 – zwiêkszenie o kwotê 113.900 z³,
– § 6056 – zwiêkszenie o kwotê 20.100 z³,

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

5. W dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 354.500 z³ z przeznaczeniem na
kontynuacjê realizacji programu likwidacji wyrobów zawieraj¹cych azbest. Powy¿sze zmiany
wprowadzono równie¿ do za³¹cznika nr 9 pn.
„Dochody i wydatki zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska”.
6. W dz. 900, rozdz. 90008 – Ochrona ró¿norodnoœci biologicznej i krajobrazu, przenosi siê
œrodki w wysokoœci 20.000 z³ z § 4300 (zakup
us³ug pozosta³ych) do § 2830 (dotacja celowa
z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie
zadañ zleconych do realizacji pozosta³ym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych), w zwi¹zku ze zmian¹ w grudniu
2010 r. zapisów art. 403 ustawy Prawo ochrony
œrodowiska, w myœl których finansowanie ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej mo¿e polegaæ na udzielaniu dotacji celowej. Powy¿sze
zmiany wprowadzono równie¿ do za³¹cznika nr 9
pn. „Dochody i wydatki zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska”.
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarz¹du Powiatu
od 21 lutego do 18 marca 2011 r.
Zarz¹d Powiatu odby³ 6 protoko³owanych posiedzeñ: 21 lutego oraz 1, 3, 11, 15 i 18 marca br.
I

UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ ZARZ¥D:

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów
zagospodarowania przestrzennego – 14 postanowieñ,
2. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia sali
sesyjnej Zespo³owi Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego w celu zorganizowania etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki
Krajobrazowe Polski” – w dniu 3 marca
2011 r. w godz. 8.30-14.00,
3. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia sali
sesyjnej Instytutowi Obywatelskiemu w celu
zorganizowania konferencji dot. Ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej – w dniu 10 marca 2011 r. w godz.
13.00-16.00,
4. w sprawie powo³ania komisji konkursowej
eliminacji powiatowych XI Wielkopolskiego Konkursu NASZA EUROPA w sk³adzie:
– Barbara Antoniewicz – przewodnicz¹ca
Komisji Oœwiaty i Wychowania,
– Agnieszka Dolata – cz³onek Komisji
Oœwiaty i Wychowania,
– Hanna Radomska – inspektor Wydzia³u
Edukacji.
Konkurs odby³ siê w ZS nr 2 w Swarzêdzu
w dniu 16 marca 2011 r.,
5. w sprawie nieodp³atnego przekazania analogowego sprzêtu ³¹cznoœci na rzecz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Bia³ê¿yn – dwa
radiotelefony przewoŸne ICOM IC-F110
o numerach SPP//808-3/05/1135, SPP//808-3/05/1136 o wartoœci zakupu 1.488,00 z³ za
komplet oraz dwa radiotelefony rêczne
ICOM IC-F3GS o numerach SPP//626-1/
00/3074, SPP//626-1/00-3075 o wartoœci zakupu 124,13 z³ za komplet. Radiotelefony
analogowe ICOM, które zosta³y zast¹pione
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nowoczesnymi radiotelefonami cyfrowymi,
by³y wykorzystywane w sieci ³¹cznoœci zarz¹dzania kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego do 2009 r.,
6. w sprawie rozszerzenia przedmiotu umowy
nr ZP.3437-34/10 zawartej 20 grudnia 2010 r.
w Poznaniu pomiêdzy Polsk¹ Wytwórni¹
Papierów Wartoœciowych S.A. a Powiatem
Poznañskim na dostawê dokumentów i oznaczeñ komunikacyjnych – poprzez rozszerzenie o us³ugê œwiadczon¹ przez PWPW na
rzecz Powiatu, polegaj¹c¹ na informowaniu
interesantów o mo¿liwoœci odbioru prawa
jazdy lub dowodu rejestracyjnego poprzez
wysy³anie powiadomieñ SMS oraz e-mail
z Systemów „Pojazd i Kierowca”. Zmiana
umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy. Rozszerzenie zakresu us³ug nie powoduje zmiany wartoœci umowy,
7. w sprawie zlecenia nadzoru inwestorskiego
nad realizacj¹ zadania pn. „Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach” – firmie SEWA
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe Ewa
S³owiñska z siedzib¹ w Poznaniu za kwotê
6.543,60 z³ brutto. Ofertê na pe³nienie nadzoru inwestorskiego z³o¿y³y dwie firmy, druga
oferta by³a na kwotê 7.600,00 z³ brutto,
8. w sprawie og³oszenia otwartego konkursu
ofert na realizacjê zadañ kultury i sztuki
oraz kultury fizycznej i turystyki:
a) kultura i sztuka – zadania:
– upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i m³odzie¿,
– organizacja imprez maj¹cych znaczenie
dla rozwoju kultury i integracji spo³ecznoœci powiatu poznañskiego (w tym
Majówka z Powiatem Poznañskim),
– wydawanie niekomercyjnych, niskonak³adowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu,
dotycz¹cych tradycji i kultury obszaru
powiatu poznañskiego,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

b) kultura fizyczna i turystyka – zadania:
– upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem
na dzieci i m³odzie¿ (w tym mistrzostwa
szkó³ powiatu poznañskiego w ró¿nych
dyscyplinach sportowych),
– organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasiêgu
powiatowym (w tym: „Footballmania
w powiecie poznañskim”, „Rowerem po
powiecie poznañskim”),
– organizacja przygotowañ i uczestnictwa
m³odzie¿y reprezentuj¹cej powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.
Na zadania z kultury i sztuki przeznaczono
³¹czn¹ kwotê 200.000,00 z³, a na zadania
z kultury fizycznej i turystyki kwotê
300.000,00 z³. Termin obejmuje oferty przedsiêwziêæ, których realizacja rozpoczyna siê
nie wczeœniej ni¿ 11 kwietnia 2011 r., a koñczy nie póŸniej ni¿ 10 grudnia 2011 r. Wzór
komunikatu stanowi za³¹cznik do uchwa³y,
9. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na publikacjê dotycz¹c¹ oferty
edukacyjnej szkó³ Powiatu Poznañskiego
w Przewodniku Edukacyjnym „Echo Miasta”
– w wysokoœci 4.305,00 z³ brutto (jedna strona kolorowa wraz z opracowaniem graficzno-tekstowym). Dystrybucja Przewodnika
nast¹pi³a w dniach 28 lutego oraz 3 i 4 marca
2011 r. podczas Targów Edukacyjnych,
10. w sprawie dofinansowania konkursów przedmiotowych organizowanych przez szko³y
podstawowe i gimnazja z terenu powiatu poznañskiego. Zarz¹d przyzna³ po 500,00 z³:
– Szkole Podstawowej w Kozieg³owach
na organizacjê X Konkursu Ortograficznego Szkó³ Podstawowych Powiatu Poznañskiego „Ortograficzne potyczki”,
– Szkole Podstawowej w Suchym Lesie
na organizacjê kolejnej edycji Konkursu Matematycznego organizowanego
dla uczniów szkó³ podstawowych,
– Liceum Ogólnokszta³c¹cemu w Tarnowie Podgórnym na organizacjê kolejnej
edycji konkursu „Matematyka bez granic” dla uczniów powiatu poznañskiego,

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

11. w sprawie dofinansowania imprez sportowych i edukacyjnych organizowanych przez
szko³y Powiatu Poznañskiego w 2011 r. Zarz¹d przyzna³:
– 1.000,00 z³ na dofinansowanie Turnieju
Pi³ki Rêcznej o Puchar Starosty, organizowanego przez ZS nr 1 w Swarzêdzu,
– 1.000,00 z³ na dofinansowanie Halowego Turnieju Pi³ki No¿nej o Puchar Starosty Poznañskiego, organizowanego
przez ZS nr 1 w Swarzêdzu,
– 895,00 z³ na dofinansowanie projektu
edukacyjnego skierowanego do uczniów
szko³y zagro¿onych demoralizacj¹, realizowanego przez ZS nr 1 w Swarzêdzu,
– 2.000,00 z³ na dofinansowanie Powiatowego Konkursu Informatycznego pod
patronatem Starosty Poznañskiego, organizowanego przez ZS w Rokietnicy,
– 4.000,00 z³ na dofinansowanie Miêdzynarodowych Warsztatów Sportowo-Rewalidacyjnych dla dzieci ze schorzeniem
wzroku, organizowanych przez SOSW
dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach,
12. w sprawie wydania zezwolenia na u¿ywanie
³odzi motorowej podczas treningów zawodników UKS ZALEW – JERZYKOWO na
Jez. Kowalskim – do asekuracji zawodników
podczas treningów kajakowych w terminie
od 7.03 do 31.10. 2011 r. Zajêcia odbywaj¹
siê codziennie w okresie, kiedy jezioro wolne jest od lodu. Dla zapewnienia bezpieczeñstwa trenuj¹cym dzieciom niezbêdne jest
u¿ywanie asekuracyjnej ³odzi motorowej,
13. w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na
terenie m. Sapowice, gm. Stêszew. Zarz¹d
negatywnie zaopiniowa³ zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi przebiegaj¹cej
przez nieruchomoœæ oznaczon¹ w ewidencji
nr 206/1 obrêb Sapowice, poniewa¿ grunty
zajête pod drogê nie s¹ w³asnoœci¹ gminy.
W zwi¹zku z powy¿szym zaliczenie jej do
kategorii drogi gminnej nie jest mo¿liwe,
14. w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na
terenie m. Modrze, gm. Stêszew. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ zaliczenie do kategorii
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dróg gminnych drogi przebiegaj¹cej przez nieruchomoœci oznaczone w ewidencji nr 664,
666/11, 666/19, obrêb Modrze. 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,
15. w sprawie opinii budowy ulicy Polnej
w m. Krosno na odcinku od ul. Strzeleckiej
do ul. G³ównej, gm. Mosina. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ projekt budowy ww. ulicy z uwag¹, ¿e rozwi¹zania techniczne na
skrzy¿owaniu ul. Polnej z ul. G³ówn¹ – drog¹
powiatow¹ nr 2465P nale¿y uzgodniæ z ZDP
w Poznaniu. W ramach opracowania, w celu
poprawy bezpieczeñstwa u¿ytkowników
ruchu, przewiduje siê m.in. budowê jezdni
o nawierzchni kostkowej o szerokoœci 5,5 m,
budowê chodników po obu stronach jezdni
o zmiennej szerokoœci od 1,5 m do 2,6 m, budowê zjazdów indywidualnych do wszystkich posesji wzd³u¿ projektowanej ulicy,
budowê zatoki postojowej dla samochodów
osobowych itd. oraz monta¿ nowych znaków
pionowych na ca³ym przebudowywanym
odcinku drogi. Ca³kowita d³ugoœæ przebudowywanego odcinka ulicy Polnej wynosi
640 m.b. Inwestycja ingeruje w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego, gdy¿
na dz. nr 214, ark. 1, obrêb Krosno przewiduje siê budowê skrzy¿owania drogi powiatowej nr 2465P – ul. G³ównej z drog¹ gminn¹
– ul. Poln¹. W zwi¹zku z tym rozwi¹zania
techniczne na powy¿szym skrzy¿owaniu wymagaj¹ uzgodnienia na etapie sporz¹dzania
projektu budowlanego z Zarz¹dem Dróg Powiatowych w Poznaniu,
16. w sprawie wydania opinii dot. budowy ulicy
Czereœniowej na odcinku od ul. Gruszkowej
do ul. Targowej, gm. Mosina. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ projekt budowy ww. ulicy. W ramach opracowania, w celu poprawy
bezpieczeñstwa u¿ytkowników ruchu, przewiduje siê m.in. budowê jezdni o nawierzchni
kostkowej o szerokoœci 5,0 m na d³ugoœci
468 m.b., budowê chodników po obu stronach
jezdni o zmiennej szerokoœci od 1,5 do 2,6 m,
budowê zjazdów indywidualnych do wszyst-
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kich posesji wzd³u¿ projektowanej ulicy,
budowê zatoki postojowej dla samochodów
osobowych z parkowaniem prostopad³ym
w rejonie obiektu handlowego przy skrzy¿owaniu z ul. Targow¹, rozbiórkê fragmentów
istniej¹cych nawierzchni przy zjazdach oraz
na skrzy¿owaniach z ul. Topolow¹ i ul. Targow¹, budowê sieci kanalizacji deszczowej na
potrzeby odwodnienia projektowanych nawierzchni, budowê kana³u telekomunikacyjnego, monta¿ nowych znaków pionowych na
ca³ym przebudowywanym odcinku ulicy.
Ca³kowita d³ugoœæ projektowanego odcinka
ulicy Czereœniowej wynosi 468 m.b. Inwestycja nie ingeruje w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
17. w sprawie zatwierdzenia sprawozdañ z realizacji zadañ Powiatu Poznañskiego z dziedziny kultury i sztuki, kultury fizycznej
i turystyki przez organizacje pozarz¹dowe,
podmioty okreœlone w art. 3, ust. 3 ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub
przez nie nadzorowane w 2010 r. Zarz¹d zatwierdzi³ zestawienie z realizacji zadañ
z dziedziny kultury sztuki na 37 zadañ.
Z przyznanej ogó³em kwoty 295.500,00 z³
wydatkowano kwotê 283.357,53 z³, zwrócono 12.142,47 z³. Zarz¹d zatwierdzi³ zestawienie z realizacji zadañ z dziedziny kultury
fizycznej na 28 zadañ. Z przyznanej ogó³em
kwoty 260.700,00 z³ wydatkowano kwotê
256.429,57 z³, zwrócono 4.270,43 z³. Zarz¹d
zatwierdzi³ zestawienie z realizacji zadañ
z dziedziny turystyki na 12 zadañ. Z przyznanej ogó³em kwoty 67.500,00 z³ wydatkowano
kwotê 63.449,26 z³, zwrócono 4.050,74 z³,
18. w sprawie og³oszenia naboru na cz³onków
komisji konkursowych do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizacjê zadañ Powiatu Poznañskiego przez organizacje
pozarz¹dowe, podmioty okreœlone w art. 3,
ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury
i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki,
19. w sprawie organizacji konkursu sportowo-turystycznego dla dzieci z powiatu poznañskieBiuletyn Powiatu Poznañskiego

go „W powiat z klas¹...” i przeznaczenia na
ten cel kwoty 6.000,00 z³ brutto. Konkurs organizowany jest od 1 marca do 24 czerwca
2011 r. Przedsiêwziêcie ma na celu zachêcenie uczniów uczêszczaj¹cych do klas IV-VI
szkó³ podstawowych z powiatu do odwiedzenia ciekawych miejsc w powiecie poznañskim. Temat konkursu zak³ada wykonanie
folderu turystycznego przedstawiaj¹cego
przyrodnicze atrakcje, zabytki, malownicze
zak¹tki powiatu poznañskiego. Wydawnictwo ma opisywaæ œcie¿ki piesze, rowerowe,
historyczne, przyrodnicze, szlaki przystosowane do aktywnoœci sportowej. Zadaniem
dzieci bêdzie po³¹czenie rekreacji ruchowej
z poznaniem terenów zamieszkiwanego
powiatu. Przewidziane nagrody: dla zwyciêzców nagroda g³ówna – jednodniowa
wycieczka dla zwyciêskiej klasy o wartoœci
do 3.500,00 z³, wyró¿nienie dla jednej klasy o wartoœci do 2.500,00 z³ oraz drobne
upominki dla opiekunów klas. Regulamin
konkursu stanowi za³¹cznik do uchwa³y,
20. w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa pani
Ewie Owsianowskiej do reprezentowania
Powiatu Poznañskiego w celu dokonania
uzgodnieñ projektu dotycz¹cego remontu
budynku mieszkalnego, Pl. Przemys³awa 7
przy SOSW w Owiñskach. Pe³nomocnictwo obejmuje reprezentowanie Powiatu
w urzêdach administracji publicznej oraz
jednostkach organizacyjnych i instytucjach
zwi¹zanych z projektem w celu uzyskania
wszelkich niezbêdnych uzgodnieñ i pozwoleñ dotycz¹cych ww. budowy,
21. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie art. 4, pkt 8 ustawy
Prawo zamówieñ publicznych, obejmuj¹cego
zaprojektowanie, wykonanie i monta¿ tablicy
informacyjnej na potrzeby kompleksu sportowego w Mosinie, zbudowanego w ramach
programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Zarz¹d
zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez MiM
s.c. Maciej i Magdalena Urbanowicz z siedzib¹ w Poznaniu na kwotê 800,00 z³ brutto,
22. w sprawie przyznania dyrektorom szkó³
i placówek oœwiatowych prowadzonych
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

przez Powiat Poznañski dodatku motywacyjnego. Zarz¹d przyzna³ od 1 marca do 31
sierpnia 2011 r. dodatki motywacyjne w nastêpuj¹cych wysokoœciach:
– Dyrektor ZS w Bolechowie – 1.000,00 z³,
– Dyrektor LO w Puszczykowie –
1.000,00 z³,
– Dyrektor ZS nr 1 w Swarzêdzu –
1.000,00 z³,
– Dyrektor ZS nr 2 w Swarzêdz –
1.000,00 z³,
– Dyrektor ZS w Mosinie – 1,000.00 z³,
– Dyrektor ZS w Rokietnicy – 1.000,00 z³,
– Dyrektor SOSW w Mosinie – 1.000,00 z³,
– Dyrektor SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach – 1.000,00 z³,
– Dyrektor PPP w Luboniu – 1.000,00 z³,
– Dyrektor PPP w Mosinie – 900,00 z³,
– Dyrektor PPP w Swarzêdzu – 1.000,00 z³,
23. w sprawie zatwierdzenia sprawozdañ za
2010 r. z realizacji zadañ Powiatu Poznañskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia,
z³o¿onych przez organizacje pozarz¹dowe
i podmioty okreœlone w art. 3, ust. 3 ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie. Zarz¹d zatwierdzi³ zestawienie
z realizacji zadañ z zakresu promocji i ochrony zdrowia na 7 zadañ. Z przyznanej ogó³em
kwoty 50.000,00 z³ wydatkowano kwotê
49.340,39 z³,
24. w sprawie zatwierdzenia sprawozdañ za
2010 r. z realizacji zadañ Powiatu Poznañskiego z zakresu pomocy spo³ecznej, z³o¿onych
przez organizacje pozarz¹dowe i podmioty
okreœlone w art. 3, ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
Zarz¹d zatwierdzi³ zestawienie z realizacji
zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej na 5 zadañ realizowanych przez fundacje, 29 zadañ
realizowanych przez stowarzyszenia, 2 zadania realizowane przez inne podmioty (parafie).
Z przyznanej ogó³em kwoty 87.780,00 z³ na
fundacje wydatkowano kwotê 87.680,00 z³,
z przyznanej ogó³em kwoty 246.720,00 z³
na stowarzyszenia wydatkowano kwotê
242.988,39 z³, z przyznanej ogó³em kwoty
15.500,00 z³ na inne podmioty wydatkowano kwotê 11.157,00 z³. £¹czna kwota
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przyznanych dotacji wynios³a 350.000,00 z³,
z czego wydatkowano 341.825,39 z³,
25. w sprawie wydania opinii do rozbudowy ulicy
Dworcowej w Wirach i £êczycy, gm. Komorniki. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ ww.
przedsiêwziêcie, które polega na rozbudowie
ul. Dworcowej w Wirach-£êczycy na odcinku 930 m. Droga jest ³¹cznikiem drogi wojewódzkiej nr 430 i drogi powiatowej nr 2390 P.
W ramach opracowania, w celu poprawy bezpieczeñstwa u¿ytkowników ruchu, przewiduje
siê: wykonanie nowej konstrukcji jezdni
w miejscu istniej¹cej drogi t³uczniowej – planuje siê wykonanie powierzchni bitumicznej,
wykonanie jednostronnego chodnika, remont
zjazdów do posesji i na pola, odtworzenie istniej¹cych rowów, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego, wycinkê
drzew znajduj¹cych siê obecnie w koronie
drogi. Inwestycja nie ingeruje w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
26. w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na
terenie m. Bogucin, gm. Swarzêdz. Zarz¹d
negatywnie zaopiniowa³ zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi: Boczna, Gruszowa,
Grzybowa, Jab³onowa, Jagodowa, Janikowska, Ksiêdza Stefana Janke, Jarzêbinowa,
Jaœminowa, Jod³owa, Olchowa, Pilotów, Ró¿ana, W³adys³awa S³ociñskiego, Sosnowa,
Szyszkowa, Wiœniowa, Wrzosowa, Zielona,
poniewa¿ ww. drogi nie s¹ w³asnoœci¹ gminy,
27. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na promocjê Powiatu Poznañskiego poprzez zakup pakietu promocyjnego podczas
V Jubileuszowych Ogólnopolskich Dni Artystycznych z Gitar¹ – w wysokoœci 5.000,00 z³
brutto. W ramach pakietu promocyjnego zostanie umieszczony logotyp Powiatu na plakatach, ulotkach, informatorach, programach,
zaproszeniach na imprezê. Ponadto zostanie
wystawiony baner reklamowy, roll-up oraz
zorganizowane stoisko reklamowe. Impreza
odbêdzie siê w dniach 1-3 kwietnia 2011 r.
w Mosiñskim Oœrodku Kultury,
28. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest realizacja zajêæ pozalekcyj-
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nych skierowanych do wychowanków lub absolwentów 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,
29. w sprawie promocji Powiatu Poznañskiego
poprzez przeznaczenie œrodków finansowych
na wspó³organizacjê IV Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznañskiej – w wysokoœci 20.000,00 z³ brutto (15.000,00 z³ brutto na
zakup us³ugi gastronomicznej, 5.000,00 z³
brutto na wynajem powierzchni wystawienniczej). Forum odbêdzie siê 6 kwietnia
2011 r. w hotelu Sheraton w Poznaniu,
30. w sprawie og³oszenia otwartego konkursu
ofert na wspieranie realizacji zadañ z zakresu edukacji:
– organizacja wypoczynku letniego dla
uczniów szkó³ z terenu powiatu poznañskiego,
– wspieranie dzia³añ edukacyjnych integruj¹cych osoby niepe³nosprawne ze
spo³eczeñstwem.
Na wsparcie zadañ z zakresu edukacji przeznaczono ³¹czn¹ kwotê 50.000,00 z³. Konkurs obejmuje oferty przedsiêwziêæ, których
realizacja koñczy siê nie póŸniej ni¿ 10 listopada 2011 r. Wzór og³oszenia stanowi za³¹cznik do uchwa³y,
31. w sprawie og³oszenia otwartego konkursu
ofert na realizacjê zadañ w zakresie pomocy spo³ecznej:
– wyrównywanie szans dzieci i m³odzie¿y z rodzin dysfunkcyjnych i œrodowisk
zagro¿onych przemoc¹ w rodzinie i wykluczeniem spo³ecznym,
– walka ze stereotypem cz³owieka starego, aktywizacja œrodowiska seniorów,
– wspieranie dzia³añ zwi¹zanych z zapobieganiem wykluczeniu spo³ecznemu
osób niepe³nosprawnych i umo¿liwieniem pe³noprawnego uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym,
– wspieranie idei wolontariatu.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Na zadania z zakresu pomocy spo³ecznej
przeznaczono ³¹czn¹ kwotê 200.000,00 z³.
Konkurs obejmuje oferty przedsiêwziêæ,
których realizacja rozpoczyna siê nie wczeœniej ni¿ 2 maja 2011 r., a koñczy nie póŸniej ni¿ 15 grudnia 2011 r. Wzór og³oszenia
stanowi za³¹cznik do uchwa³y,
32. w sprawie og³oszenia otwartego konkursu
ofert na realizacjê zadañ w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
– prowadzenie dzia³añ z zakresu edukacji
zdrowotnej i promocji zdrowego stylu
¿ycia poprzez organizowanie kampanii
spo³ecznych i wydarzeñ lokalnych, konferencji, warsztatów i szkoleñ,
– pierwsza pomoc w nag³ych przypadkach
zagro¿enia zdrowia i ¿ycia w teorii i praktyce (organizacja spotkañ z mieszkañcami
powiatu poznañskiego na terenie gmin),
– promocja idei honorowego krwiodawstwa.
Na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia przeznaczono ³¹czn¹ kwotê 50.000,00 z³.
Konkurs obejmuje oferty przedsiêwziêæ,
których realizacja rozpoczyna siê nie wczeœniej ni¿ 2 maja 2011 r., a koñczy nie póŸniej ni¿ 15 grudnia 2011 r. Wzór og³oszenia
stanowi za³¹cznik do uchwa³y,
33. w sprawie og³oszenia naboru na cz³onków
komisji konkursowych do spraw opiniowania 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 w zakresie pomocy spo³ecznej oraz promocji i ochrony zdrowia,
34. w sprawie zmiany bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2011,
35. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia sali
sesyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, mieszcz¹cej siê przy ul. ¯abikowskiej 40 w Luboniu, w dniu 15 marca 2011 r.
w godz. 9.00-13.00 w celu przeprowadzenia
narady dla wszystkich dyrektorów i specjalistów gimnazjów poszczególnych gmin
obs³ugiwanych przez Poradniê,
36. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia sali
sesyjnej Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie w celu zorganizowania warsztatów
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

ekonomicznych dla m³odzie¿y ca³odobowych placówek opiekuñczo-wychowawczych oraz rodzin zastêpczych, bêd¹cych pod
opiek¹ PCPR w Poznaniu, w dniu 26 marca
2011 r. w godz. 10.00-17.00,
37. w sprawie u¿yczenia Powiatowemu Oœrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pomieszczeñ biurowych nieruchomoœci
po³o¿onej w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, stanowi¹cej w³asnoœæ Powiatu Poznañskiego, od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia
2013 r. PODGiK obci¹¿ony bêdzie kosztami utrzymania pomieszczeñ biurowych, powierzchni wspólnych oraz dostawy mediów
(tj. woda, pr¹d, ogrzewanie itp.),
38. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenia zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych na zakup
kamizelek odblaskowych dla doros³ych oraz
kamizelek odblaskowych dzieciêcych wykorzystywanych w akcjach na rzecz bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu, realizowanych
pod patronatem Powiatowej Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Powiatu Poznañskiego.
Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty firmy MK
STUDIO Agencja Reklamowa Miros³aw
Komin z siedzib¹ w Poznaniu, która z³o¿y³a
ofertê na dostawê 300 szt. kamizelek dla doros³ych oraz 5.700 szt. kamizelek dzieciêcych
w kwocie 35.734,33 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 3 oferty,
39. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na realizacjê zadañ w odniesieniu do
lasów niestanowi¹cych w³asnoœci Skarbu
Pañstwa w wysokoœci 60.000,00 z³:
– Nadleœnictwo Babki – 19.096,88 z³,
– Nadleœnictwo Czerniejewo – 3.517,84 z³,
– Nadleœnictwo Konstantynowo –
22.243,24 z³,
– Nadleœnictwo £opuchówko – 15.142,04 z³,
Podzia³ œrodków uzale¿niony jest od powierzchni gruntów leœnych niestanowi¹cych
w³asnoœci SP w danym nadleœnictwie,
40. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4, pkt
8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych
firmie GRAF-SYSTEM sp.j. S. Dyttus,
marzec 2011
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M. Jarnuszkiewicz z siedzib¹ w £odzi na druk
zwrotnego potwierdzenia odbioru dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Poznaniu – za
kwotê 16.937,10 z³ brutto (154.000 szt. zwrotnych potwierdzeñ odbioru, 50.000 szt. zwrotnych potwierdzeñ odbioru zgodnych z KPA),
41. w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa panu
Maciejowi Jakubowskiemu do reprezentowania Powiatu Poznañskiego w celu dokonania uzgodnieñ dokumentacji projektowej
w urzêdach administracji publicznej oraz jednostkach organizacyjnych i instytucjach
zwi¹zanych z dokumentacj¹ projektow¹ elementów i urz¹dzeñ dydaktycznych dla zadania „Rewaloryzacja kompleksu parkowego
(parku pocysterskiego) w ramach realizacji
projektu pn. Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów SOSW
dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach oraz
mieszkañców powiatu poznañskiego wraz
z pracami towarzysz¹cymi”,
42. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zorganizowanie szkoleñ
i kursów celem podniesienia kwalifikacji
pracowników placówek oœwiatowych bior¹cych udzia³ w projekcie pt. „Nowoczesna
Szko³a – doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkó³ powiatu poznañskiego”, wspó³finansowanym
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania
komisji przetargowej,
43. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4,
pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych
przedsiêbiorstwu FRONT ARCHITECTS
Wojciech Krawczuk na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu korytarzy i klatek schodowych w budynku
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – za kwotê 18.065,00 z³ brutto,
44. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na promocjê stref sportowo-rekreacyjnych wybudowanych w ramach projektu
„Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³
przyszkolnych otwartych boisk wielofunk-
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cyjnych w powiecie poznañskim” poprzez
produkcjê spotu reklamowego przez firmê
Studio Produkcji Filmowych i Telewizyjnych „Dykban” z siedzib¹ w W¹growcu –
za kwotê 5.412,00 z³ brutto,
45. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych na zakup
siedmiu modu³ów mobilnej zapory przeciwpowodziowej nape³nianej wod¹ w celu
doposa¿enia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorstwo
PROTAN ELMARK z siedzib¹ w Dêbienku
– za kwotê 39.993,45 z³ za siedem modu³ów
mobilnych zapór nape³nianych wod¹,
46. w sprawie udzielenia upowa¿nienia Dyrektorowi Wydzia³u Finansów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarz¹d upowa¿ni³
Dyrektora Wydzia³u Finansów pani¹ Annê
Matuszak do odbioru dokumentu weksla in
blanco i deklaracji wekslowej, zdeponowanych w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Poznaniu, w zwi¹zku z realizacj¹ umowy o dofinansowanie nr 21467/
734-150266/03 w ramach programu SAPARD „Przebudowa drogi powiatowej nr
32206 Kozieg³owy – Wierzonka na odcinku
Kicin – Kliny, na d³ugoœci 1,852 km”,
47. w sprawie og³oszenia naboru na cz³onków
komisji konkursowych do opiniowania 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,
48. w sprawie wyra¿enia zgody na wykonanie robót uzupe³niaj¹cych do umowy o roboty budowlane nr ZP 3432-71/10 dot. zadania
„Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie
SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach” w ramach projektu „Promocja zdrowia
poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim” przez konsorcjum: DAWAR Sport
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu i Dariusz
Komar DAWAR Plus z siedzib¹ w Suchym
Lesie – za kwotê 163.006,76 z³ brutto. Zakres
prac obejmuje wykonanie remontu bie¿ni oraz
rozbiegu i skoczni do skoku w dal,
49. w sprawie upowa¿nienia pana Wojciecha
Kaczmarka – Dyrektora ZS im. Jadwigi
i W³adys³awa Zamoyskich w Rokietnicy do
zawarcia umowy i realizacji zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ projektu Narodowej Agencji Programu „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”
Leonardo da Vinci. Upowa¿nienie obejmuje
podpisanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, podpisanie umowy na realizacjê
projektu z Narodow¹ Agencj¹ Programu
„Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”, dysponowanie
œrodkami finansowymi w ramach realizacji
umowy, podpisywanie dokumentów oraz
sk³adanie oœwiadczeñ woli dot. programu.
Projekt realizowany bêdzie od 1 sierpnia
2011 r. do 22 lipca 2012 r. Celem projektu jest
wymiana doœwiadczeñ miêdzy nauczycielami
kszta³cenia zawodowego oraz wypracowanie
nowych metod pracy z m³odzie¿¹ posiadaj¹c¹
ró¿nego rodzaju trudnoœci, od materialno-bytowych do intelektualnych, a tak¿e problemy
w adaptacji, tak by by³a w stanie osi¹gn¹æ
swoje cele ¿yciowe,
50. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy ubezpieczeniowej z „InterRisk” Towarzystwem Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna
Vienna Insurance Group w ramach zamówienia uzupe³niaj¹cego do umowy ZP.3432-66/
10 z dnia 4 listopada 2010 r. Przedmiotem
umowy jest ubezpieczenie OC, AC, NNW
ci¹gnika rolniczego marki Valtra, bêd¹cego
w³asnoœci¹ ZDP w Poznaniu. Ubezpieczyciel
za udzielon¹ ochronê ubezpieczeniow¹
otrzyma wynagrodzenie (sk³adkê ubezpieczeniow¹) naliczone zgodnie z formu³¹ pro
rata temporis za ka¿dy dzieñ ochrony do dnia
2 sierpnia 2011 r. Wysokoœæ sk³adki zosta³a
oszacowana do wartoœci 3.472,70 z³,
51. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4, pkt 8
ustawy Prawo zamówieñ publicznych przedsiêbiorcy dzia³aj¹cemu w firmie KARKON
z siedzib¹ w Poznaniu na pe³nienie nadzoru
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

budowlanego nad pracami remontowymi
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul.
Jackowskiego 18 – za kwotê 2.706,00 z³
brutto,
52. w sprawie przyznania œrodków finansowych
na organizacjê szkolenia so³tysów z powiatu poznañskiego – w wysokoœci 15.000,00 z³
brutto. Warsztaty odbêd¹ siê w dniach 4-5
kwietnia 2011 r. (I turnus) oraz 7-8 kwietnia
2011 r. (II turnus) w Oœrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Szkolenie pozwoli
uczestnikom zapoznaæ siê z aktualnymi zagadnieniami dotycz¹cymi ochrony œrodowiska oraz poszerzyæ wiedzê w tym zakresie,
53. w sprawie przyznania œrodków finansowych
na organizacjê warsztatów dla uczniów ze
szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Powiat Poznañski – w wysokoœci do
15.000,00 z³ brutto. Warsztaty odbêd¹ siê
w dniach 28-29 marca 2011 r. (I turnus) oraz
31 marca – 1 kwietnia 2011 r. (II turnus)
w Oœrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie. Podczas warsztatów zostan¹ omówione
najbardziej aktualne zagadnienia dotycz¹ce
ochrony œrodowiska,
54. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez przeznaczenie œrodków finansowych na zakup pakietu promocyjnego podczas konferencji BIOCONNECT 2011,
która odbêdzie siê w dniach 9-10 maja
2011 r. w Poznaniu. Zarz¹d na ww. cel postanowi³ przeznaczyæ kwotê 15.000,00 z³
brutto. Ide¹ konferencji jest zaprezentowanie ogromnego potencja³u rozwojowego poszczególnych regionów, ich ró¿norodnoœci
gospodarczej i atrakcyjnoœci inwestycyjnej,
55. w sprawie wydania przez Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹ i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu rocznika „Kronika Powiatu
Poznañskiego” w 2011 r. Zarz¹d na ww. cel
postanowi³ przeznaczyæ œrodki finansowe
w wysokoœci 40.000,00 z³ brutto. Kronika
bêdzie mia³a formê ksi¹¿ki o charakterze popularnonaukowym, poruszaj¹cej m.in. zagadnienia spo³eczne, kulturalne, gospodarcze
oraz kwestie bie¿¹ce. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu w ramach zadañ powiatowej
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biblioteki publicznej zobowi¹zane bêd¹ m.in.
do opracowania wydawnictwa i opieki redakcyjnej,
56. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia sali
sesyjnej. Zarz¹d postanowi³ nieodp³atnie
udostêpniæ salê sesyjn¹ dla:
– Spó³ki Wodnej Ochrony Wód Jeziora
Kierskiego w dniu 1 kwietnia 2011 r.
w godz. 13.00-15.00 w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Cz³onków Spó³ki,
– Pañstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu w dniu 14.04.
2011 r. w godz.10.00-14.00 w celu przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli,
pielêgniarek œrodowiska szkolnego szkó³
podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu poznañskiego w ramach realizacji Ogólnopolskiej
Kampanii Profilaktyki Zaka¿eñ Meningokokowych „Nie! Dla meningokoków”,
57. w sprawie og³oszenia naboru na cz³onków
komisji konkursowych do spraw wyboru
najbardziej korzystnych 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 w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej
i turystyki. Wzory og³oszeñ stanowi¹ za³¹cznik do uchwa³y,
58. 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 jednostronnych tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.
„Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesiñskiej w Swarzêdzu i Jasinie wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹”. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez firmê Mim s.c.
Maciej i Magdalena Urbanowicz z siedzib¹
w Poznaniu, która z³o¿y³a ofertê na kwotê
7.872,00 z³ brutto. W postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z³o¿ono
dwie oferty. Druga oferta by³a na kwotê
8.610,00 z³ brutto,
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59. 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
zamieszczenie og³oszenia promocyjnego na
³amach „G³osu Wielkopolskiego” – w wysokoœci 4.950,75 z³ brutto. Jednostronicowe
og³oszenie uka¿e siê 22 kwietnia 2011 r.,
60. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na promocjê stref sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu „Promocja zdrowia
poprzez sport – zespó³ przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim” poprzez emisjê spotu
reklamowego na antenie TVP Poznañ –
w wysokoœci 16.937,10 z³ brutto. 30-sekundowy spot reklamowy emitowany bêdzie 24
razy, od 28 marca do 30 kwietnia 2011 r.,
61. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na promocjê stref sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu „Promocja zdrowia
poprzez sport – zespó³ przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim” poprzez emisjê spotu
reklamowego na antenie Telewizji WTK –
w wysokoœci 10.332,00 z³ brutto. 30-sekundowy spot reklamowy emitowany bêdzie
60 razy od 1 do 30 kwietnia 2011 r.,
62. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na promocjê stref sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu „Promocja zdrowia
poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim” poprzez zamieszczenie og³oszenia promocyjnego na ³amach „Gazety
Wyborczej”, w dodatku poznañskim – w wysokoœci 5.166,00 z³ brutto. Jednostronicowe
og³oszenie uka¿e siê 23 kwietnia 2011 r.,
63. w sprawie wspó³produkcji jednego odcinka
z cyklu filmów turystycznych „Tydzieñ
w Polsce”, promuj¹cego atrakcje turystyczne powiatu poznañskiego. Zarz¹d na ww. cel
postanowi³ przeznaczyæ kwotê 6.000 z³ brutto. Filmy zostan¹ wyprodukowane przez
Agencjê Footage do koñca sierpnia 2011 r.,
a emitowane bêd¹ w TVP Polonia oraz
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Travel Chanel. W sk³ad serii wejdzie piêæ odcinków promuj¹cych atrakcje turystyczne
aglomeracji: poznañskiej, trójmiejskiej, krakowskiej, toruñskiej i warszawskiej. W odcinku poznañskim znajd¹ siê zdjêcia: Zamku
w Kórniku, Muzeum Rolnictwa i Przemys³u
Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie oraz
Zespo³u Pa³acowo-Parkowego w Rogalinie.
Prowadz¹cym program bêdzie Daniel Olbrychski,
64. w sprawie og³oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora PPP w Luboniu.
Z dniem 31 sierpnia 2011 r. up³ywa pani
Halinie £abuziñskiej okres powierzenia
stanowiska dyrektora PPP w Luboniu.
W zwi¹zku z powy¿szym konieczne jest
og³oszenie konkursu na stanowisko dyrektora ww. poradni. Treœæ og³oszenia stanowi
za³¹cznik do uchwa³y. 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 (Dz.U.
z 2010 r. nr 60, poz. 373),
65. w sprawie og³oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora PPP w Swarzêdzu. Z dniem 31 sierpnia 2011 r. up³ywa
pani Odonie Sadowskiej-Go³askiej okres
powierzenia stanowiska dyrektora PPP
w Swarzêdzu, w zwi¹zku z powy¿szym
konieczne jest og³oszenie konkursu na stanowisko dyrektora ww. poradni. Treœæ og³oszenia stanowi za³¹cznik do uchwa³y. 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
(Dz.U. z 2010 r. nr 60, poz. 373),
66. w sprawie og³oszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora LO im. Miko³aja
Kopernika w Puszczykowie. Z dniem 31
sierpnia 2011 r. up³ywa panu Przemys³awowi
Budzyñskiemu okres powierzenia stanowiska
dyrektora LO w Puszczykowie, w zwi¹zku
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

z powy¿szym konieczne jest og³oszenie konkursu na stanowisko dyrektora ww. szko³y.
Treœæ og³oszenia stanowi za³¹cznik do uchwa³y. 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 (Dz.U. z 2010 r. nr 60, poz. 373),
67. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na realizacjê projektu pt. „Prosto z powiatu poznañskiego – Telewizyjny Magazyn
Samorz¹dowy Powiatu Poznañskiego” –
w wysokoœci 51.660,00 z³ brutto. Projekt zostanie zrealizowany przez Studio Produkcji
Filmowych i Telewizyjnych „DYKBAN”.
Kontynuacja projektu „Prosto z powiatu poznañskiego” ma za zadanie promowaæ powiat poznañski i jego gminy, ukazywaæ
dzia³alnoœæ samorz¹du lokalnego, jego osi¹gniêcia, plany inwestycji i rozwoju, wydarzenia spo³eczne i kulturalne.
II POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. G³ównej i Poznañskiej, dz. nr ewid.
199/2, 200/2 i 200/3, obrêb geod. Borówiec,
gm. Kórnik. Projekt planu ustala teren zabudowy us³ugowej, tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej. Droga powiatowa 2461P
przebiega poza opracowaniem planu. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny
bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
w zwi¹zku z czym nie ma podstaw do zajêcia
negatywnego stanowiska. Jednoczeœnie Zarz¹d zwraca uwagê, i¿ ustalanie na obszarze
istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej nowej
zabudowy us³ugowej, która dopuszcza lokalizacjê us³ug motoryzacyjnych, mo¿e prowadziæ w przysz³oœci do zaburzenia ³adu
przestrzennego oraz konfliktów spo³ecznych,
2. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowoœci Skórzewo, rejon ulic Szarotkowej i Dêbowej, dla dzia³ek 315/38,
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3.

4.

5.

6.

315/39, 315/40, gm. Dopiewo. Projekt planu
ustala teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren drogi wewnêtrznej. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny
bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Jankowicach dla dzia³ek nr 275/3, 275/5, 274/1,
gm. Tarnowo Podgórne. Projekt planu ustala
teren obiektów produkcyjnych, sk³adów
i magazynów. Droga powiatowa 2392P
przebiega poza granicami opracowania, jednak¿e w celu uszczegó³owienia zapisów dotycz¹cych obs³ugi komunikacyjnej nale¿y
zakazaæ lokalizacji nowych zjazdów na drogê powiatow¹ nr 2392P. Ustalenia projektu
planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
w Czerlejnie przy ul. Kleszczewskiej, gm.
Kostrzyn. Projekt planu ustala teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren
drogi wewnêtrznej. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹
Powiatu Poznañskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przy ul.
Mickiewicza, gm. Kostrzyn. Projekt planu
ustala tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug, teren
rolniczy, tereny dróg wewnêtrznych. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czêœci wsi £oskoñ Stary, gm. Murowana Goœlina. Projekt planu ustala tereny lasów; teren
lasów i zalesieñ; tereny zieleni nieurz¹dzonej, ³¹k, zadrzewieñ i wód; tereny zieleni
nieurz¹dzonej, ³¹k i zadrzewieñ; tereny rolnicze; tereny zabudowy zagrodowej; tereny
komunikacji: tereny dróg publicznych, teren
drogi wewnêtrznej. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹
Powiatu Poznañskiego,
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7. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzia³ek
o nr 354/5 oraz 295/1 w Siekierkach Wielkich,
gm. Kostrzyn na cele zabudowy mieszkaniowej, us³ugowej i techniczno-produkcyjnej.
Projekt planu ustala tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej, teren
aktywizacji gospodarczej, teren zieleni izolacyjnej, teren drogi wewnêtrznej. Ustalenia
projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce
w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego. Jednoczeœnie Zarz¹d zwraca uwagê, i¿ ustalanie na
obszarze istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej
i zabudowy us³ugowej terenów aktywizacji
gospodarczej mo¿e prowadziæ w przysz³oœci
do zaburzenia ³adu przestrzennego oraz konfliktów spo³ecznych,
8. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru
aktywizacji gospodarczej w Lubartowie,
gm. Kostrzyn, obejmuj¹cego dzia³kê nr 102/
3. Projekt planu ustala teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz
zabudowy us³ugowej, teren infrastruktury
technicznej elektroenergetycznej, teren drogi publicznej, klasy dojazdowej. Ustalenia
projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
9. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
w Gu³towach przy ul. Kasztanowej, gm.
Kostrzyn. Projekt planu ustala teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, teren drogi
publicznej klasy dojazdowej, teren zieleni
izolacyjnej. Poza granic¹ opracowania przebiega droga powiatowa 2445P. Ustalenia
projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
10. uzgodnienia projektu czêœciowej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów
zainwestowanych w rejonie ulic Po³udniowej
i Mokrej, gm. Komorniki. Projekt planu ustala tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy us³ugowej, tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz us³ugowej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren obiektów proBiuletyn Powiatu Poznañskiego

dukcyjnych, sk³adów i magazynów; teren
wód powierzchniowych œródl¹dowych, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnêtrznych i parkingów, tereny infrastruktury
technicznej. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu
Poznañskiego. Jednoczeœnie Zarz¹d zwraca
uwagê, i¿ ustalenie terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w bezpoœrednim s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej mo¿e w przysz³oœci przyczyniæ siê do narastania konfliktów spo³ecznych,
które mog¹ byæ spotêgowane istniej¹cymi
w okolicy terenami przemys³owymi,
11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Koninku
– rejon ul. Drukarskiej, gm. Kórnik. Projekt
planu ustala teren zabudowy techniczno-produkcyjno-us³ugowej, tereny zieleni izolacyjnej i infrastruktury technicznej. Ustalenia
projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce
w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
12. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Golêczewo-Wschód obejmuj¹cego obszar w Golêczewie pomiêdzy drog¹ krajow¹ nr 11, ul.
Spokojn¹, torami kolejowymi i dzia³kami o nr
ew. 428/1, 428/3, 428/4 i 428/5 wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko do ww.
planu, gm. Suchy Las. Projekt planu ustala
m.in. tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz tereny zabudowy us³ugowej, tereny zabudowy us³ugowej, tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej z dopuszczeniem zabudowy
us³ugowej, tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny zieleni, tereny zieleni
izolacyjnej, lasy, tereny infrastruktury kolejowej, tereny wód powierzchniowych, tereny
obs³ugi komunikacji drogowej, tereny dróg
publicznych. Droga powiatowa nr 2428P
(ul. Dworcowa) po³o¿ona jest w granicach
niniejszego projektu planu i oznaczona jest
symbolem 2KDL. Wyznacza siê niewielkie
poszerzenie w celu uregulowania szerokoœci
pasa drogi powiatowej do 12-13 m. Jednoczeœnie Zarz¹d zwraca uwagê, i¿ projektowanie
nowych terenów zabudowy mieszkaniowej
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

jednorodzinnej w bezpoœrednim s¹siedztwie
terenów infrastruktury mo¿e w przysz³oœci
przyczyniæ siê do zaburzenia ³adu przestrzennego, konfliktów spo³ecznych oraz skarg na
uci¹¿liwoœæ otoczenia. Wyznaczone tereny
zieleni izolacyjnej oddzielaj¹ce tereny mieszkaniowe od s¹siednich s¹ niewystarczaj¹ce
i mog¹ wp³ywaæ niekorzystnie na wartoœæ
terenów zabudowy mieszkaniowej. Ponadto
tereny lasów trac¹ swoje walory krajobrazowe oraz mo¿liwoœæ wykorzystania ich jako
terenów rekreacji dla mieszkañców poprzez
otoczenie ich projektowanymi terenami obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oraz terenami zabudowy us³ugowej,
13. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzia³ek
o nr ewid. 354/5 oraz 295/1 w Siekierkach
Wielkich, gm. Kostrzyn, na cele zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej i techniczno-produkcyjnej. Projekt planu ustala tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz zabudowy us³ugowej, teren drogi
wewnêtrznej. Ustalenia projektu planu nie
ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu
Poznañskiego. Jednoczeœnie Zarz¹d zwraca
uwagê, i¿ ustalanie na obszarze istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i zabudowy us³ugowej terenów aktywizacji gospodarczej mo¿e
prowadziæ w przysz³oœci do zaburzenia ³adu
przestrzennego oraz konfliktów spo³ecznych,
14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêœci
dzia³ki nr 239/17 w Mœciszewie, gm. Murowana Goœlina. Projekt planu ustala teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego. Jednoczeœnie Zarz¹d zwraca uwagê, i¿
projektowanie tak ma³ego, pod wzglêdem
obszaru, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzi do zaburzenia ³adu przestrzennego i zrównowa¿onego
rozwoju, a tym samym do utraty znaczenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawnego kszta³tuj¹cego ³ad przestrzenny.
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III PROJEKTY UCHWA£ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZ¥D POWIATU NA SESJÊ
RADY POWIATU:
1. w sprawie udzielenia Miastu Poznañ pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
przeprowadzenie w 2011 r. badañ dotycz¹cych funkcjonowania i kierunków rozwoju
poznañskiego obszaru metropolitarnego,
2. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki
niektórych zadañ zarz¹dzania publiczn¹ drog¹
powiatow¹ nr 2387P Poznañ – Komorniki,
3. w sprawie zmiany uchwa³y nr IV/30/IV/
2011 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 22
lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadañ zarz¹dzania
publiczn¹ drog¹ powiatow¹ nr 2461P Czapury – G¹dki,
4. w sprawie za³o¿enia Technikum w Kórniku,
5. w sprawie okreœlenia realizowanych przez
Powiat Poznañski zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych oraz wysokoœci œrodków
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych przeznaczonych na realizacjê tych zadañ w roku 2011,
6. w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej Powiatu Poznañskiego na 2011 r.,
7. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi,
8. w sprawie powierzenia Gminie Mosina niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi,
9. w sprawie przyjêcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji
rz¹dowej okreœlonego w art. 30, ust. 4 i 4a
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz.
2416 ze zm.),
10. w sprawie za³o¿enia Technikum w Kórniku
– autopoprawka.
IV PODJÊTE POSTANOWIENIA:
1. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³ wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydzia-
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³ów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
2. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na wskazanie przez Kuratorium Oœwiaty PPP w Luboniu jako w³aœciwej do wydawania orzeczeñ
i opinii dla dzieci z autyzmem.
3. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie
indywidualne dla ucznia I klasy LO w Puszczykowie w wymiarze 12 godzin – do koñca roku szkolnego 2010/2011.
4. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z informacj¹
nt. waloryzacji czynszu na rok 2011 w ramach umowy zawartej pomiêdzy Powiatem
Poznañskim a Gmin¹ Czerwonak na najem
pomieszczeñ przez PPP w Swarzêdzu. Dotychczasowa op³ata za czynsz zosta³a podniesiona o wskaŸnik wzrostu cen towarów
i us³ug konsumpcyjnych za rok 2010 (2,5%),
w zwi¹zku z tym stawka miesiêczna wzroœnie z 823,39 z³ do 852,01 z³.
5. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na zawarcie
porozumienia z CENTERMED POZNAÑ
sp. z o.o. w sprawie przesuniêcia terminu
rozwi¹zania umowy najmu lokalu u¿ytkowego, mieszcz¹cego siê w budynku Powiatu
Poznañskiego po³o¿onym w Poznaniu przy
ul. S³owackiego 8 – do 30 wrzeœnia 2011 r.
6. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na podjêcie
wspó³pracy w ramach realizacji projektu
Dobry Klimat dla Powiatów w perspektywie
do 2015 r. Partnerami projektu s¹ Instytut
na rzecz Ekorozwoju, Zwi¹zek Powiatów
Polskich oraz Community Energy Plus
z Wielkiej Brytanii. Celem projektu jest aktywizowanie polskich samorz¹dów do dzia³añ prowadz¹cych do ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych oraz s³u¿¹cych lepszej
adaptacji do zmian klimatu. Uczestnicy projektu nie s¹ zobowi¹zani do wnoszenia wk³adu finansowego.
Opracowa³a:
Anna Kozio³kiewicz
Wydzia³ Organizacyjny
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Sprawozdanie z posiedzeñ komisji
w Poznaniu w mar cu 2011 r.
16 marca 2011 r.
Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej zosta³a
rozpatrzona skarga przekazana przez Przewodnicz¹cego Rady Powiatu w Poznaniu. Komisja
rozpoczê³a równie¿ prace zwi¹zane z kontrol¹
wydatkowania œrodków z bud¿etu Powiatu na
fakultety maturalne oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.

ä

Cz³onkowie Komisji Kultury, Kultury Fizycznej
i Turystyki zapoznali siê z planem imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych lub wspó³organizowanych przez Powiat
Poznañski. Dyskutowano tak¿e o dalszej dzia³alnoœci Powiatu w dziedzinie upowszechniania
sportu. W spotkaniu uczestniczyli: Tomasz
£ubiñski, Wicestarosta Poznañski oraz Daria
Tonder, zastêpca dyrektora Wydzia³u Promocji
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
21 marca 2011 r.
Posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej odby³o siê w Szkole Podstawowej w Rokietnicy. Komisja obradowa³a
wspólnie z przedstawicielami samorz¹du gminnego. Gospodarzem spotkania by³ Bartosz Derach, Wójt Gminy Rokietnica. Radni wys³uchali
informacji na temat dzia³añ promocyjnych prowadzonych przez Rokietnicê oraz obejrzeli
wystêp zespo³u „FAMA”.

ä

22 marca 2011 r.
Komisja Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia obradowa³a w siedzibie Domu Pomocy
Maltañskiej w Puszczykowie. Radni wys³uchali
informacji na temat funkcjonowania placówki
przygotowanej przez jej kierownika Jerzego

sta³ych

Rady

Powiatu

Pelowskiego oraz obejrzeli pomieszczenia
Domu. Dokonano tak¿e zaopiniowania projektu
uchwa³y na V sesjê Rady Powiatu.
ä 23 i 30 marca 2011 r.
Odby³o siê wspólne posiedzenie Komisji Oœwiaty i Wychowania oraz Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury. Komisje wizytowa³y placówki oœwiatowe prowadzone przez
Powiat Poznañski w gminach: Kórnik, Puszczykowo i Mosina.
ä 23 marca 2011 r.
Cz³onkowie Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu zapoznali siê z analiz¹
zadañ inwestycyjnych na rok 2011 z przypuszczalnymi terminami rozpoczêcia ich realizacji.
Zaopiniowano tak¿e projekty uchwa³ na V sesjê Rady. W posiedzeniu udzia³ wziêli: Renata
Ciurlik, Skarbnik Powiatu, Tomasz £ubiñski,
Wicestarosta Poznañski oraz Maria Pawlicka,
dyrektor Wydzia³u Inwestycji i Remontów.
ä 24 marca 2011 r.
Tematem przewodnim posiedzenia Komisji
Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa by³o stworzenie schroniska dla zwierz¹t na terenie powiatu
oraz utworzenie Zwi¹zku Miêdzygminnego
„Schronisko dla zwierz¹t – SCHRONISKO”.
Goœciem obrad by³ Pawe³ Iwañski, Burmistrz
Miasta i Gminy Kostrzyn Wielkopolski.

ä

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Przygotowali:
Karol Cenkier,
Krystyna Kotkowska,
Lidia Martysz
Biuro Rady
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„Józefinki” walcz¹ z rakiem
z których skorzysta³o ponad 100 osób. Trafnie postawione diagnozy przyczyni³y siê do wykrycia
21 przypadków pilnie wymagaj¹cych leczenia.
„Józefinki” to tak¿e moc atrakcji dla ca³ych
rodzin. W specjalnie przygotowanej Osadzie
Rycerskiej dzieci mog³y przymierzaæ zbroje,
doroœli natomiast chêtnie nabywali kut¹ przez
jednego z rycerzy okolicznoœciow¹ „Józefinkow¹” monetê. W ramach II Swarzêdzkich Spotkañ Józefów przyby³a do Swarzêdza grupa 60
osób nosz¹cych imiê patrona miasta. Spotkanie
uczczono wspólnym zdjêciem oraz degustacj¹
„Józefowego Placka”. To pyszne, miodowe ciasto, autorstwa Cukierni Hoffmann z Kobylnicy,
wygra³o miesi¹c wczeœniej gminny konkurs na
oryginalny lokalny specja³. „Józefowy Placek”
jest tak smakowity, ¿e ma szanse dorównaæ popularnoœci¹ rogalom marciñskim i papieskim
kremówkom. Du¿ym powodzeniem cieszy³a siê

Do akcji w³¹czyli siê równie¿ pi³karze Lecha Poznañ
(na zdjêciu Bartosz Bosacki i Krzysztof Kotorowski)

„Józefinkom” towarzyszy³y degustacje
regionalnych przysmaków

Na scenie ustawionej na rynku odbywa³y siê
aukcje cennych przedmiotów, m.in. pi³ki z podpisem Marcina Gortata czy koszulek z logo „Józefinek” z podpisami pi³karzy Lecha Poznañ. W hali
Swarzêdzkiego Centrum Sportu i Rekreacji rozegrano charytatywny turniej pi³karski z udzia³em
dru¿yn firm, które w³¹czy³y siê do akcji. Wielkim
wydarzeniem artystycznym okaza³ siê natomiast
koncert œwiatowej s³awy sopranistki Iwony Hossy, po zakoñczeniu którego równie¿ zbierano datki
na kontynuacjê prac nad szczepionk¹.
Podczas akcji odby³y siê tak¿e profilaktyczne badania z u¿yciem wideodermatoskopu,

tak¿e tradycyjna „Strawa Œwiêtego Józefa”. Aromatyczna kasza z gulaszem w wykonaniu Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej Kruszewnia ma
w Swarzêdzu rzesze zagorza³ych wielbicieli.
Piêkna, s³oneczna pogoda sprzyja³a dobrej
zabawie na œwie¿ym powietrzu. Efekty finansowe akcji udowodni³y, ¿e swarzêdzanie to ludzie
wielkiego serca. Serdecznie dziêkujemy i zapraszamy w przysz³ym roku na Józefinki 2012!

Zdjêcia: Henryk B³achnio

„Swarzêdz przeciwko
czerniakowi” – pod takim has³em odby³y siê tegoroczne obchody dni
patrona miasta, œw. Józefa. Podczas akcji charytatywnej na rzecz chorych na nowotwór
skóry uda³o siê zebraæ ponad 16 tys. z³.
W³adze i mieszkañcy Swarzêdza wspomogli
prace nad szczepionk¹ przeciwko czerniakowi
prowadzone przez zespó³ poznañskiego onkologa prof. Andrzeja Mackiewicza. W tym celu
w dniach 18-20 marca br. kwestowano w wielu
punktach miasta. Wœród kwestuj¹cych oprócz
Burmistrz Swarzêdza Anny Tomickiej znaleŸli siê
m.in. jej zastêpczyni Agata Kubacka, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, pani
pose³ Krystyna £ybacka, przedstawiciele Stra¿y
Po¿arnej, Stra¿y Miejskiej, Bractwa Kurkowego,
PCK, radni, harcerze i m³odzie¿ szkolna.
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Marcin Woliñski
Rzecznik prasowy
Urz¹d Miasta i Gminy Swarzêdz
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Statuetki „Siewcy Roku” rozdane
Pierwszy luboñski konkurs o tytu³ „Siewcy Roku” zosta³ rozstrzygniêty. Presti¿owa
nagroda za wybitne osi¹gniêcia w lokalnej dzia³alnoœci trafi³a do reprezentantów
œwiata biznesu, kultury, sportu i ¿ycia publicznego.

Gospodarzami gali, która odby³a siê 4 marca bie¿¹cego roku w Hotelu Poznañskim w Luboniu, byli: Dariusz Szmyt, Burmistrz Miasta
Luboñ i Marek Hamulczyk, Przewodnicz¹cy
Rady Miasta. Swoj¹ obecnoœci¹ uroczystoœæ
zaszczycili: Marek Zió³kowski, Wicemarsza³ek
Senatu RP, Marek Zieliñski, Pose³ na Sejm RP
oraz przedstawiciele samorz¹dów, organizacji
spo³ecznych, biznesu, kultury, oœwiaty, zdrowia, sportu oraz innych dziedzin ¿ycia miasta.

Zdobywc¹ statuetki w kategorii „biznes”
zosta³ Kazimierz Zagozda, prezes spó³ki
Luvena, w kulturze laur otrzyma³a El¿bieta
Stefaniak, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Luboniu. Wœród nominowanych w kategorii
„sport” zwyciêzc¹ okaza³ siê Janusz Woda,
prezes Wielkopolskiego Zwi¹zku Szachowego, szachista i sêdzia szachowy. W dziedzinie
„¿ycie publiczne” tytu³ „Siewcy Roku 2010”
otrzyma³ poœmiertnie Ryszard Olszewski.
W imieniu wieloletniego samorz¹dowca, by³ego zastêpcy burmistrza i przewodnicz¹cego
rady statuetkê z br¹zu, autorstwa luboñskiego
artysty Krzysztofa Urbana, odebra³a rodzina.
Oprawê artystyczn¹ gali zapewnili: dzia³aj¹cy przy Oœrodku Kultury w Luboniu zespó³
„Formoza” oraz Dominika Barabas, od niedawna mieszkaj¹ca w Luboniu piosenkarka, komBiuletyn Powiatu Poznañskiego

Zdjêcia: Izabella Szczepaniak

Kandydatów do zwyciêstwa w czterech
kategoriach: kultura, sport, biznes i ¿ycie
publiczne zg³aszali mieszkañcy Lubonia. Nominowanych do tytu³u „Siewcy Roku” oraz
zwyciêzców wskaza³a Kapitu³a Konkursu pod
przewodnictwem Burmistrza.

El¿bieta Stefaniak otrzyma³a z r¹k burmistrza Dariusza
Szmyta statuetkê w kategorii „kultura”

pozytorka, laureatka wielu nagród na ogólnopolskich festiwalach piosenki.
Organizatorzy postarali siê, ¿eby inauguracja
pierwszego luboñskiego konkursu o zaszczytny
tytu³ „Siewcy Roku” by³a niezapomnianym wydarzeniem kulturalnym.
Agnieszka Begier
Urz¹d Miasta Lubonia
marzec 2011
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O edukacji i rynku pracy w Mosinie

Nowe mieszkania dla mieszkañców
Gminy Czerwonak
Piêædziesi¹t cztery rodziny, które do tej
pory regularnie p³aci³y czynsz w lokalach komunalnych i socjalnych, wprowadz¹ siê do
dwóch nowych budynków w Bolechowie
Osiedlu. Ósmego marca br. lokatorzy odebrali klucze do swoich mieszkañ.
Domy wybudowa³o Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego. Inwestycja
realizowana by³a od stycznia 2010 do lutego
2011 r. Jej ³¹czny koszt to 7 mln z³, z czego 3 mln
pochodz¹ z bud¿etu Gminy Czerwonak, a pozosta³e œrodki zosta³y pozyskane z kredytu zaci¹gniêtego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
W trzykondygnacyjnych budynkach znajduj¹
siê mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe o powierzchni od 33 do 60 m2. Ka¿dy lokal wyposa¿ono w niezbêdne media, w tym Internet,
telewizjê kablow¹ oraz telefon. Zadbano równie¿
o otoczenie budynków, tworz¹c plac zabaw dla
najm³odszych i parking dla 70 samochodów. Planuje siê tak¿e stworzenie miejsc odpoczynku dla
osób starszych oraz sieæ monitoringu.
W uroczystym oddaniu mieszkañ do u¿ytku uczestniczyli Mariusz Poznañski, Wójt
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Zdjêcie: Urz¹d Miejski w Mosinie

Targi w Mosinie przyci¹gnê³y t³umy goœci

dziennym ¿yciem ¿o³nierzy stacjonuj¹cych
w bazie. Dodatkowo wœród wystawców zosta³y rozlosowane statuetki Eleganta z Mosiny
oraz Dêbów Rogaliñskich.
Marlena Chmielewska
Urz¹d Miejski w Mosinie

Zdjêcie: Daria Nowak

Kilkuset goœci odwiedzi³o V Targi Edukacji i Pracy, które odby³y siê 8 marca br.
w Mosinie. Celem imprezy by³o przedstawienie mieszkañcom gminy i okolic jak najszerszej oferty edukacyjnej i oferty zwi¹zanej
z rynkiem pracy.
W tegorocznej edycji targów udzia³ udzia³
wziê³o 40 wystawców. Wiêkszoœæ z nich stanowi³y firmy i szko³y z Poznania. Swoje stoiska
przygotowa³y szko³y ponadgimnazjalne, uczelnie wy¿sze, instytucje rynku pracy, agencje
poœrednictwa pracy, placówki szkoleniowo-doradcze oraz firmy poszukuj¹ce pracowników
i uczniów do nauki zawodu.
Mosiñskie targi odwiedzili uczniowie szkó³
gimnazjalnych i œrednich, tegoroczni maturzyœci
oraz osoby bezrobotne zainteresowane zmian¹
pracy lub podniesieniem kwalifikacji. W tym
roku szczególnie popularny okaza³ siê blok
doradztwa zawodowego. Przy kilku stoiskach
osoby odwiedzaj¹ce mia³y okazjê porozmawiaæ
ze specjalistami o wyborze kierunku kszta³cenia,
œcie¿ki zawodowej, uzyskaæ kompleksowe informacje o szkoleniach, kursach i dotacjach.
Targom towarzyszy³y równie¿ prezentacje multimedialne na stoiskach i na scenie, a tak¿e pokazy makija¿u i projektowania strojów.

W konkursie zorganizowanym przez Gminne Centrum Informacji mo¿na by³o wygraæ
wiele atrakcyjnych nagród. Szczególnie zadowoleni mog¹ byæ uczniowie Gimnazjum
w Rogalinie, którzy wylosowali wycieczkê do
Bazy Lotnictwa Taktycznego w podpoznañskich Krzesinach. Gimnazjaliœci bêd¹ mogli
podziwiaæ samoloty F-16 i zapoznaæ siê z co-

Obok nowych budynków powsta³ plac zabaw dla
najm³odszych mieszkañców

Gminy Czerwonak oraz Jaros³aw Wróblewski,
prezes czerwonackiego TBS-u. Klucze do nowych mieszkañ symbolicznie wrêczono rodzinie pañstwa Polowczyków oraz d³ugoletniej
mieszkance gminy, pani Czes³awie Kujawie,
która ze wzruszeniem wspomina³a lata m³odoœci spêdzone w Bolechowie Osiedlu. Zwieñczeniem uroczystoœci by³o wspólne ogl¹danie
mieszkañ oraz drobny poczêstunek.
Daria Nowak
Urz¹d Gminy Czer wonak
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

„Byæ szczêœliwym” to has³o przewodnie eliminacji
do III Festiwalu Artystów Niepowtarzalnych FAN, które odby³y siê 22 marca br. w Domu Pomocy Spo³ecznej
w Lisówkach. W tegorocznej imprezie wziê³o udzia³
ponad 150 osób z terenu województwa wielkopolskiego.
Festiwal skupia wokó³ siebie „niepowtarzalnych artystów” – od dzieci i m³odzie¿y w wieku szkolnym po osoby w pe³ni dojrza³e. Wszystkich jednak ³¹czy ta sama
cecha: pasja do wystêpowania na scenie i radoœæ z obcowania ze sztuk¹.
Wykonawcy przygotowali wystêp, wybieraj¹c jedn¹
z piêciu form artystycznych: taniec, œpiew, kabaret, teatr
animacji lub teledysk na ¿ywo. Wystêpy by³y oceniane
przez jury, w którym zasiad³y osoby zwi¹zane na co dzieñ
ze sztuk¹. Jedn¹ z nich by³ Miko³aj Mrugalski – mened¿er,
muzyk zespo³u 7sekund oraz w³aœciciel Agencji Kreatywnej Seventa Live. Natomiast druga osoba w sk³adzie
jurorskim to Marta Podulka – wokalistka, pedagog oraz
uczestniczka pierwszej polskiej edycji programu „X Factor”, emitowanego przez stacjê TVN.
Jury postanowi³o przyznaæ trzy wyró¿nienia uprawniaj¹ce do wystêpu na koncercie galowym, a co za tym idzie –
do ubiegania siê o nagrodê g³ówn¹ Grand Prix Festiwalu oraz
Nagrodê Publicznoœci. Wyró¿nieni to: grupa „Mikusie”

Zdjêcie: Ewa B³aszczak

Eliminacje ju¿ za nami

Artyœci z DPS-u w Poznaniu przy ul. œw. Rocha

dzia³aj¹ca przy Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym w Owiñskach, grupa teatralna z Domu Pomocy Spo³ecznej w Poznaniu przy
ul. œw. Rocha oraz Anita Krzemieniewska z Warsztatów Terapii Zajêciowej „Pawe³ek” w Owiñskach.
Koncert galowy III Festiwalu
Artystów Niepowtarzalnych odbêdzie siê w czerwcu, oczywiœcie na
terenie Domu Pomocy Spo³ecznej
w Lisówkach.
Jan Sawiñski
Dom Pomocy Spo³ecznej
w Lisówkach

100-letnia Jubilatka z Mosiny

Pani Pelagii ¿yczymy du¿o zdrowia i pogody ducha!
Karolina Adamczyk
Urz¹d Miejski w Mosinie

Biuletyn Powiatu Poznañskiego
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Zdjêcie: Urz¹d Miejski w Mosinie

Ósmy marca dla pani Pelagii Mañkowskiej z Mosiny by³ dniem wyj¹tkowym nie tylko ze wzglêdu na
Dzieñ Kobiet, ale przede wszystkim z powodu obchodzonej wtedy setnej rocznicy urodzin.
Pani Pelagia urodzi³a siê w roku 1911 w Gaju ko³o
Œremu. By³a jednym z siedmiorga rodzeñstwa. Sama ma
trzech synów, trzech wnuków i jedn¹ prawnuczkê.
Jubilatka to osoba bardzo pogodna i zadowolona z ¿ycia. Do jej ulubionych zajêæ zawsze nale¿a³o czytanie
ksi¹¿ek. Do tej pory interesuje siê wydarzeniami z kraju
i ze œwiata, ma bardzo dobr¹ pamiêæ.
Na pytanie o receptê na d³ugowiecznoœæ rodzina pani
Pelagii wskazuje geny. Seniorka rodu cieszy siê dobrym
zdrowiem, nie za¿ywa leków, nie stosuje tak¿e ¿adnej
diety. Do jej ulubionych potraw nale¿y ry¿ we wszystkich
postaciach, w szczególnoœci potrawka. Ka¿dego dnia
w po³udnie pije kawê, do której obowi¹zkowo musi znaleŸæ siê coœ s³odkiego.
W dniu setnych urodzin pani Mañkowska odebra³a mnóstwo ¿yczeñ i gratulacji. Pop³ynê³y one z Kancelarii Premiera
Donalda Tuska, ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, które reprezentowa³ asystent Starosty Micha³ Dziedzic, oraz od
w³adz samorz¹dowych Gminy Mosina. Burmistrz Zofia
Springer odczyta³a list gratulacyjny i przekaza³a Jubilatce
bukiet kwiatów, kosz s³odkoœci i urodzinowy prezent.

Pani Pelagia Mañkowska œwiêtowa³a
setne urodziny

33

„Osobliwoœci przyrodnicze w fotografii” to tytu³ konkursu dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
poznañskiego. Uroczystoœæ wrêczenia nagród oraz wernisa¿ wystawy pokonkursowych prac tegorocznej edycji konkursu
odby³y siê w sobotê 26 lutego br. w Bibliotece Miejskiej w Luboniu.
Celem konkursu organizowanego przez
Komisjê Ochrony Przyrody Oddzia³u PTTK
im. Cyryla Ratajskiego w Luboniu jest popularyzacja idei ochrony œrodowiska naturalnego oraz promocja piêkna polskiej przyrody.
Konkurs pozwala równie¿ na doskonalenie
przez m³odzie¿ warsztatu fotograficznego
oraz popularyzacjê fotografii jako dziedziny
sztuki. W tegorocznej, ósmej edycji konkursu wziê³o udzia³ 56 uczniów z 13 szkó³ powiatu poznañskiego, którzy nades³ali 192 zdjêcia
oraz 7 albumów zawieraj¹cych 326 zdjêæ.
Jury konkursu przy wyborze zwyciêzców kierowa³o siê nastêpuj¹cymi kryteriami: zgodnoœæ z tematem, oryginalnoœæ,
estetyka oraz poprawnoœæ jakoœciowa. Prace oceniano w dwóch kategoriach: „Fotografia” i „Album”.
Jurorzy byli pod du¿ym wra¿eniem precyzji kompozycji i kolorystyki zdjêæ, ujêcia
perspektywy oraz jakoœci i estetyki nades³anych prac. Szczególne wra¿enie wywar³y na
nich zdjêcia zamieszczone w albumach wykonanych przez m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej w Kostrzynie Wielkopolskim.
Tegoroczna edycja konkursu odby³a siê
pod patronatem Starosty Poznañskiego
i Burmistrza Lubonia. Nagrody ksi¹¿kowe
oraz drobne upominki ufundowali: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Urz¹d Miasta
Luboñ i Zespó³ Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wystawê fotografii mo¿na ogl¹daæ
w Bibliotece Miejskiej w Luboniu, a w ter-
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Zdjêcie: Piotr Kusy

M³odzi
fotograficy
nagrodzeni

Autorzy najlepszych prac z organizatorami konkursu

minie póŸniejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Komisja Ochrony Przyrody zaprasza m³odzie¿
do wziêcia udzia³u w kolejnej edycji konkursu.
Termin nadsy³ania prac mija 31 grudnia br.
Maria i Jan B³aszczakowie
Komisja Ochrony Przyrody
Oddzia³u PTTK im. Cyryla
Ratajskiego w Luboniu

Nagrodzeni w kategorii „Fotografia”:
Miejsce

Imiê i nazwisko

Szko³a

1.
2.
3.
3.
3.

Magdalena Majewska
Zuzanna Wincior
Kalina Piskorska
Angela Œleboda
Stanis³aw Fiedler

Gim. 1 Luboñ, kl. III
SP 1 Luboñ, kl. II B
SP 4 Luboñ, kl. IV C
Gim. Suchy Las
SP Komorniki, kl. I D

Nagrodzeni w kategorii „Album”:
Miejsce
1.
2.
3.

Imiê i nazwisko

Szko³a

Alicja Glinkowska SP Kostrzyn Wlkp., kl. IV C
Pamela Kryœlak SP Kostrzyn Wlkp., kl. VI D
Karolina Musio³ SP Kostrzyn Wlkp., Kl. VI D

Wyró¿nienia w kategorii „Fotografia”:
Wyró¿nienie

Imiê i nazwisko

Szko³a

1.
2.
3.
4.
5.

Hubert Mizerka
Adrian Œleboda
Klaudia Karalus
Helenka Brêczewska
Anna Maria Szwanka

6.

Kacper Ciszewski

SP 3 Luboñ, kl. III A
XIV LO Poznañ, kl. III
SP 3 Luboñ, kl. I B
Gim. 1 Luboñ, kl. II A
SP Kostrzyn Wlkp.
kl. VI B
SP 1 Luboñ, kl. II B

Wyró¿niony w kategorii „Album”:
wyró¿nienie

Imiê i nazwisko

Szko³a

Jakub Pietrucha

SP Kostrzyn Wlkp.
kl. IV C

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

W dniach 4-6 marca br. na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich odby³y siê XV Targi Edukacyjne – najwiêksza
tego typu impreza w Polsce. Wœród 280 szkó³
prezentuj¹cych swoje oferty edukacyjne nie
zabrak³o równie¿ placówek prowadzonych
przez Powiat Poznañski.
Swoje stoiska przygotowa³y: LO w Puszczykowie, Zespó³ Szkó³ w Bolechowie, Zespó³
Szkó³ w Rokietnicy, Zespó³ Szkó³ w Mosinie,
Zespó³ Szkó³ nr 1 i nr 2 w Swarzêdzu oraz Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla
dzieci Niewidomych w Owiñskach.

w firmach VW Poznañ, SKF, Solaris Bus & Coach SA, hotelu Sheraton, a tak¿e na promie Unity
Line na Ba³tyku. Atutami powiatowych szkó³
s¹ te¿: atmosfera, indywidualne podejœcie do
ucznia, kameralnoœæ i dobra lokalizacja.
Na Targach Edukacyjnych m³odzie¿ mia³a
mo¿liwoœæ bezpoœredniej rozmowy z nauczycielami i uczniami poszczególnych placówek. Po raz
pierwszy otwarto Alejê Zawodów, gdzie prezentowano praktyczne umiejêtnoœci zdobyte na zajêciach. Na przyk³ad przy stoisku Zespo³u Szkó³
nr 1 w Swarzêdzu fryzjerki uk³ada³y chêtnym fryzury, a kucharze czêstowali staropolskim chlebem

Jedn¹ z atrakcji targów by³a mo¿liwoœæ u³o¿enia
fryzury przez uczennice ZS nr 1 w Swarzêdzu

Gimnazjaliœci mogli siê
zapoznaæ z ofert¹ placówek

M³odzie¿ mia³a okazjê do rozmowy z nauczycielami
i uczniami szkó³

Uczniowie przeœcigali siê w pomys³ach na przyci¹gniêcie uwagi zwiedzaj¹cych

Targi Edukacyjne s¹ dla m³odzie¿y doskona³¹ okazj¹ do okreœlenia dalszej œcie¿ki edukacji. Szko³y prowadzone przez Powiat Poznañski
oferuj¹ swoim uczniom wysoki poziom kszta³cenia, mo¿liwoœæ zdobycia zawodów powi¹zanych z wymaganiami rynku pracy, bogato
wyposa¿on¹ bazê dydaktyczn¹, œwietn¹ infrastrukturê sportow¹, wymianê m³odzie¿y z partnerskimi szko³ami w kraju i za granic¹ oraz
dodatkowe zajêcia pozalekcyjne. Uczniowie
szkó³ zawodowych odbywaj¹ praktyki m.in.

z w³asnorêcznie przygotowanym smalcem. Tapicerzy z Oœrodka w Owiñskach zaprezentowali, jak
szybko produkuje siê meble tapicerowane, a ich
kole¿anki wyplata³y koszyki.
Podczas tegorocznych targów pad³ rekord frekwencyji: w ci¹gu trzech dni impreza przyci¹gnê³a 45 tysiêcy zwiedzaj¹cych. Oby dla wielu by³a
to okazja do podjêcia trafnej i przemyœlanej decyzji dotycz¹cej dalszej drogi kszta³cenia.
Ma³gorzata Roszak
Wydzia³ Edukacji

Zdjêcia nr 2, 3, 4: Ma³gorzata Roszak

Zdjêcie nr 1: ZS nr 1 w Swarzêdzu

XV Targi Edukacyjne
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