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Najlepszy Komisariat Roku wybrany
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Komisariat Policji w Stêszewie zwyciê¿y³ w pierwszej edycji
konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznañskiego”.
Wyniki konkursu organizowanego wspólnie przez Powiat Poznañski i Komendê Miejsk¹ Policji w Poznaniu zosta³y og³oszone w pi¹tek 21 stycznia w siedzibie poznañskiego Starostwa.
Drugie miejsce w konkursie zaj¹³ Komisariat Policji w Buku,
trzecie miejsce przypad³o Komisariatowi Policji w Kostrzynie.
Komendant zwyciêskiego komisariatu otrzyma³ nagrodê finansow¹ w wysokoœci 30 tys. z³ do wykorzystania na potrzeby w³asne jednostki, ufundowan¹ przez Powiat Poznañski. Wszystkie
trzy komisariaty zosta³y nagrodzone okolicznoœciowymi dyplomami i wyró¿nieniami.
Najlepszy komisariat zosta³ wy³oniony na podstawie oceny
pracy w ramach Systemu Oceny Efektywnoœci Pracy Policji,
a tak¿e spo³ecznej oceny pracy jednostek i policjantów w formie
ankiety (równie¿ internetowej), co pozwoli³o na pozyskanie
informacji umo¿liwiaj¹cych jeszcze lepsze wykonywanie zadañ
i spe³nianie oczekiwañ mieszkañców poszczególnych gmin.
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Komendant zwyciêskiego komisariatu odbiera z r¹k Starosty
Poznañskiego czek na 30 tys. z³

W uroczystoœci og³oszenia wyników uczestniczyli: Jan Grabkowski, Starosta Poznañski, Piotr Burdajewicz, Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu, m³. insp. Krzysztof Jarosz, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, insp. Zbigniew Hultajski,
Komendant Miejski Policji w Poznaniu, podinsp. S³awomir J¹drzak, Zastêpca Komendanta Miejskiego Policji, komendanci
i funkcjonariusze komisariatów policji z terenu powiatu oraz wójtowie i burmistrzowie podpoznañskich gmin.
Na zakoñczenie spotkania Starosta Poznañski i Komendant
Miejski Policji w Poznaniu podpisali regulamin drugiej edycji
konkursu, tym samym inauguruj¹c wspó³zawodnictwo o tytu³
najlepszego komisariatu roku 2011.
£ukasz Sobolewski, Dariusz Fleischer
Wydzia³ Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania
Kr yzysowego i Spraw Obywatelskich
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Nowa kadencja w³adz powiatu rozpoczêta
Radni docenili pracê dotychczasowego Starosty Jana Grabkowskiego, wybieraj¹c go na
kolejn¹ 4-letni¹ kadencjê. Starosta wnioskowa³,
aby Wicestarost¹ pozosta³ Tomasz £ubiñski.
Na Cz³onków Zarz¹du Powiatu powo³ano Ewê
Dalc oraz Mieczys³awa Ferenca, którzy pe³nili tê funkcjê tak¿e w poprzedniej kadencji.
Przewodnicz¹cym Rady Powiatu zosta³ Piotr
Burdajewicz, natomiast jego zastêpcami Marek
Lis i Krzysztof Robaszyñski.

Zdjêcie: Jacek Kiljan

Trzydziestego listopada 2010 roku odby³a siê inauguracyjna sesja IV kadencji Rady
Powiatu w Poznaniu, podczas której zostali
zaprzysiê¿eni nowi radni. Wybrano równie¿
Zarz¹d Powiatu.
W sk³ad 29-osobowej Rady weszli: Zbigniew Andrusiak, Barbara Antoniewicz, Pawe³
Bocian, Piotr Burdajewicz, Jaros³aw Dobrowolski, Agnieszka Dolata, Jacek Durski, Gra¿yna G³owacka, Jan Grabkowski, Ma³gorzata

Rada i Zarz¹d Powiatu Poznañskiego IV kadencji (2010-2014)

Halber, Zbigniew Jankowski, Jan Ka³uziñski,
Przemys³aw Kiejnich, Jolanta Korcz, Andrzej
Laskowski, Ewa Lesiñska, Katarzyna Lewandowska, Marek Lis, Tomasz £ubiñski, Zdzis³aw
Miko³ajczak, Leszek Nowaczyk, Mariusz Palka,
Ryszard Pomin, Leszek Przybylski, Krzysztof
Robaszyñski, Krystyna Semba, Andrzej Sobi³o,
Seweryn Waligóra i Miros³aw Wieloch.

Wybory samorz¹dowe w powiecie poznañskim zdecydowanie wygra³a Platforma Obywatelska. Dziêki temu wynikowi w Radzie Powiatu
zasiada 17 przedstawicieli Platformy, 5 przedstawicieli Niezale¿nych dla Powiatu, 3 radnych
Prawa i Sprawiedliwoœci, 3 Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz 1 osoba reprezentuj¹ca
Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Tomasz Skupio
Asystent Starosty

Powiat poznañski
w obiektywie – kalendarz na rok 2011

Ju¿ po raz drugi Powiat Poznañski przygotowa³ limitowan¹
seriê 500 eleganckich kalendarzy. Przygotowana na 2011 rok edycja nosi tytu³ „Powiat poznañski w obiektywie”.
W trzynastu wyj¹tkowych ujêciach przedstawione w nim zosta³y wybrane atrakcje turystyczne, a wœród nich Zamek w Kórniku i Pa³ac w Rogalinie, Wielkopolski Park Narodowy, Puszcza
Zielonka oraz nadwarciañskie ³êgi i dêby w Rogalinku.
Celem autorów zdjêæ by³o ukazanie piêkna najbli¿szych okolic Poznania w ró¿nych porach roku. Dlatego te¿ w kalendarzu
obok pe³nych s³oñca letnich zdjêæ znajdziemy tak¿e zimowe pejza¿e oraz nostalgiczne obrazy jesieni i kolorowe fotografie wiosny w powiecie.
Ziemowit Mal¹g
Wydzia³ Promocji
Biuletyn Powiatu Poznañskiego
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Æwiczenia obronne powiatu poznañskiego
Silne mrozy nie przeszkodzi³y powiatowym s³u¿bom, inspekcjom
i stra¿om w przeprowadzeniu terenowych æwiczeñ obronnych powiatu poznañskiego.
Niezwykle widowiskowa akcja polegaj¹ca na opanowaniu symulowanego
ataku terrorystycznego odby³a siê 16 grudnia 2010 r. na terenie
zak³adów LUVENA S.A. w Luboniu.
Celem æwiczeñ by³o doskonalenie procesu
wymiany informacji, konsultacji i podejmowania decyzji w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia
terrorystycznego i chemicznego w zak³adzie du¿ego ryzyka. Sprawdzono tak¿e funkcjonowanie
rozwi¹zañ wynikaj¹cych z ustawy o zarz¹dzaniu
kryzysowym, dotycz¹cych wspó³dzia³ania organów i struktur administracji publicznej, a tak¿e
s³u¿b, stra¿y i inspekcji.

wycieku, jednoczeœnie wykrywaj¹c ³adunek
wybuchowy. Wtedy do akcji wkroczyli policyjni saperzy, którzy dokonali rozbrojenia
³adunku.

Specjalne oddzia³y policji wkraczaj¹ do budynku
okupowanego przez terrorystów

Grupa ratownictwa chemicznego stra¿y po¿arnej
neutralizuje wyciek niebezpiecznej substancji

zak³adu LUVENA. W momencie zg³oszenia
ataku zosta³y uruchomione w³aœciwe procedury skutkuj¹ce ewakuacj¹ pracowników zak³adu, przygotowaniem samorz¹du gminy Luboñ
do ewakuacji mieszkañców, a nastêpnie akcj¹
policyjnej grupy antyterrorystycznej, która
obezw³adni³a napastników. Zgodnie ze scenariuszem w trakcie akcji zosta³a uszkodzona
beczka z substancj¹ niebezpieczn¹, co grozi³o ska¿eniem œrodowiska toksycznymi œrodkami przemys³owymi. W tej sytuacji wezwano
specjalistyczn¹ jednostkê stra¿y po¿arnej, która zabezpieczy³a i zneutralizowa³a Ÿród³o

Æwiczenia obronne zorganizowa³o Starostwo Powiatowe w Poznaniu we wspó³pracy
z Zak³adem LUVENA S.A. z Lubonia, Komend¹ Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Policji w Poznaniu, Komend¹ Miejsk¹ Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Poznaniu, Placówk¹ Stra¿y Granicznej Poznañ-£awica, Powiatow¹ Stacj¹
Sanitarno-Epidemiologiczn¹, Urzêdem Miasta
Luboñ i Urzêdem Miasta w Mosinie.

Zdjêcia: £ukasz Sobolewski

Praktyczne sprawdzenie stanu przygotowania jednostek do reagowania w sytuacji kryzysowej nast¹pi³o poprzez symulacjê zajêcia
przez grupê terrorystów budynku na terenie

Terenowe æwiczenia obronne poprzedzone
by³y zajêciami teoretycznymi, które odby³y
siê 15 grudnia 2010 r. w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu. Zajêcia mia³y na
celu doskonalenie systemu przekazywania
informacji pomiêdzy æwicz¹cymi jednostkami
za pomoc¹ ³¹cznoœci radiowej oraz omówienie
sposobów realizacji przez gminy zadañ z zakresu zarz¹dzania kryzysowego.
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£ukasz Sobolewski
Wydzia³ Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania
Kr yzysowego i Spraw Obywatelskich
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UCHWA£Y
podjête na Sesji Rady Powiatu w Poznaniu
30 listopada oraz 8 i 21 gr udnia 2010 r.
Uchwa³a nr I/1/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie: wyboru Przewodnicz¹cego Rady Powiatu w Poznaniu.
Na podstawie art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu w Poznaniu,
w wyniku tajnego g³osowania, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu, dokona³a wyboru radnego
PIOTRA BURDAJEWICZA
na stanowisko Przewodnicz¹cego Rady Powiatu
w Poznaniu.
Prowadz¹cy obrady
Jan Ka³uziñski
Uchwa³a nr I/2/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie: wyboru wiceprzewodnicz¹cych Rady
Powiatu w Poznaniu.
Na podstawie art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu w Poznaniu,
w wyniku tajnego g³osowania, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu, dokona³a wyboru radnych
1. KRZYSZTOFA ROBASZYÑSKIEGO
2. MARKA LISA
na stanowisko Wiceprzewodnicz¹cych Rady Powiatu w Poznaniu.
Uchwa³a nr I/3/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie: wyboru Starosty Poznañskiego.
Na podstawie art. 27, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

w

dniach

Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu w Poznaniu, w tajnym g³osowaniu, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów ustawowego sk³adu,
dokona³a wyboru
JANA GRABKOWSKIEGO
na stanowisko Starosty Poznañskiego.
Uchwa³a nr I/4/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie: wyboru Wicestarosty Poznañskiego.
Na podstawie art. 27, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj.
Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu w Poznaniu, w tajnym g³osowaniu, zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów, w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu, dokona³a wyboru
TOMASZA £UBIÑSKIEGO
na stanowisko Wicestarosty Poznañskiego.
Uchwa³a nr I/5/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 listopada 2010 r.
w sprawie: wyboru Cz³onków Zarz¹du Powiatu
w Poznaniu.
Na podstawie art. 27, ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj.
Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu w Poznaniu, w tajnym g³osowaniu, zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów, w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu, dokona³a wyboru
1. EWY DALC
2. MIECZYS£AWA FERENCA
na Cz³onków Zarz¹du Powiatu w Poznaniu.
Uchwa³a nr II/6/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie: powo³ania Komisji Rewizyjnej.
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Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr
142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu w Poznaniu
uchwala, co nastêpuje:

§ 1.
Powo³uje siê Komisjê Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu, której przedmiotem dzia³ania s¹
sprawy finansów i mienia Powiatu Poznañskiego.

§ 1.
Powo³uje siê Komisjê Rewizyjn¹, której przedmiotem
dzia³ania jest kontrolowanie Zarz¹du Powiatu w Poznaniu, powiatowych jednostek organizacyjnych,
opiniowanie wykonania bud¿etu Powiatu oraz wystêpowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarz¹dowi.

§ 2.
W sk³ad Komisji wchodz¹ nastêpuj¹cy radni:

§ 2.
Szczegó³owy zakres zadañ Komisji Rewizyjnej
okreœla Statut Powiatu Poznañskiego.
§ 3.
W sk³ad Komisji wchodz¹ nastêpuj¹cy radni:
1. Przewodnicz¹cy Komisji
– DOBROWOLSKI JAROS£AW
2. Wiceprzewodnicz¹cy Komisji
– JANKOWSKI ZBIGNIEW
3. Cz³onek Komisji
– NOWACZYK LESZEK
4. Cz³onek Komisji
– ANDRUSIAK ZBIGNIEW
5. Cz³onek Komisji
– LESIÑSKA EWA
6. Cz³onek Komisji
– MIKO£AJCZAK ZDZIS£AW
7. Cz³onek Komisji
– SEMBA KRYSTYNA
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w Poznaniu.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uchwa³a nr II/7/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie: powo³ania Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu.
Na podstawie art. 17, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przybylski Leszek
Ka³uziñski Jan
£ubiñski Tomasz
Korcz Jolanta
Dolata Agnieszka
Waligóra Seweryn
Robaszyñski Krzysztof

§ 3.
Powo³uje siê LESZKA PRZYBYLSKIEGO na
Przewodnicz¹cego Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu.
§ 4.
Zadania Przewodnicz¹cego Komisji okreœla Statut
Powiatu Poznañskiego.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w Poznaniu.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uchwa³a nr II/8/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie: powo³ania Komisji Oœwiaty i Wychowania.
Na podstawie art. 17, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Powo³uje siê Komisjê Oœwiaty i Wychowania, której przedmiotem dzia³ania s¹ zadania z zakresu edukacji publicznej.
§ 2.
W sk³ad Komisji wchodz¹ nastêpuj¹cy radni:
1. Antoniewicz Barbara
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dolata Agnieszka
Palka Mariusz
Jankowski Zbigniew
Halber Ma³gorzata
Pomin Ryszard
Laskowski Andrzej

§ 3.
Powo³uje siê BARBARÊ ANTONIEWICZ na Przewodnicz¹c¹ Komisji Oœwiaty i Wychowania.
§ 4.
Zadania Przewodnicz¹cego Komisji okreœla Statut
Powiatu Poznañskiego.

§ 3.
Powo³uje siê ZDZIS£AWA MIKO£AJCZAKA na
Przewodnicz¹cego Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury.
§ 4.
Zadania Przewodnicz¹cego Komisji okreœla Statut
Powiatu Poznañskiego.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w Poznaniu.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w Poznaniu.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uchwa³a nr II/9/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie: powo³ania Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury.
Na podstawie art. 17, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Powo³uje siê Komisjê Komunikacji, Budownictwa
i Infrastruktury, której przedmiotem dzia³ania s¹
zadania publiczne z zakresu komunikacji, zagospodarowania przestrzennego i budownictwa.
§ 2.
W sk³ad Komisji wchodz¹ nastêpuj¹cy radni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Miko³ajczak Zdzis³aw
Semba Krystyna
G³owacka Gra¿yna
Robaszyñski Krzysztof
Nowaczyk Leszek
Sobi³o Andrzej
Wieloch Miros³aw

Uchwa³a nr II/10/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie: powo³ania Komisji Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki.
Na podstawie art. 17, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Powo³uje siê Komisjê Kultury, Kultury Fizycznej
i Turystyki, której przedmiotem dzia³ania s¹ zadania publiczne z zakresu kultury i ochrony dóbr
kultury, kultury fizycznej i turystyki.
§ 2.
W sk³ad Komisji wchodz¹ nastêpuj¹cy radni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

G³owacka Gra¿yna
Durski Jacek
Bocian Pawe³
Pomin Ryszard
Dobrowolski Jaros³aw
Lesiñska Ewa
Antoniewicz Barbara

§ 3.
Powo³uje siê GRA¯YNÊ G£OWACK¥ na Przewodnicz¹c¹ Komisji Kultury, Kultury Fizycznej
i Turystyki.
§ 4.
Zadania Przewodnicz¹cego Komisji okreœla Statut
Powiatu Poznañskiego.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego
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Uchwa³a nr II/12/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2010 r.

§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w Poznaniu.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uchwa³a nr II/11/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie: powo³ania Komisji Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia.
Na podstawie art. 17, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Powo³uje siê Komisjê Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia, której przedmiotem dzia³ania s¹ zadania publiczne z zakresu promocji i ochrony zdrowia,
pomocy spo³ecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepe³nosprawnych.
§ 2.
W sk³ad Komisji wchodz¹ nastêpuj¹cy radni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Andrusiak Zbigniew
Halber Ma³gorzata
Laskowski Andrzej
Semba Krystyna
Ka³uziñski Jan
Korcz Jolanta
Lewandowska Katarzyna

§ 3.
Powo³uje siê ZBIGNIEWA ANDRUSIAKA na
Przewodnicz¹cego Komisji Polityki Spo³ecznej
i Ochrony Zdrowia.
§ 4.
Zadania Przewodnicz¹cego Komisji okreœla Statut
Powiatu Poznañskiego.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w Poznaniu.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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w sprawie: powo³ania Komisji Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa.
Na podstawie art. 17, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Powo³uje siê Komisjê Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa, której przedmiotem dzia³ania s¹ zadania
z zakresu ochrony œrodowiska i rolnictwa.
§ 2.
W sk³ad Komisji wchodz¹ nastêpuj¹cy radni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Palka Mariusz
Waligóra Seweryn
Przybylski Leszek
Kiejnich Przemys³aw
Korcz Jolanta
G³owacka Gra¿yna
Lis Marek

§ 3.
Powo³uje siê MARIUSZA PALKÊ na Przewodnicz¹cego Komisji Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa.
§ 4.
Zadania Przewodnicz¹cego Komisji okreœla Statut
Powiatu Poznañskiego.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w Poznaniu.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uchwa³a nr II/13/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie: powo³ania Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej.
Na podstawie art. 17, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Powo³uje siê Komisjê Promocji, Rozwoju i Integracji
Europejskiej, której przedmiotem dzia³ania s¹ zadania
publiczne z zakresu promocji Powiatu Poznañskiego,
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, integracji europejskiej oraz rozwoju regionalnego.
§ 2.
W sk³ad Komisji wchodz¹ nastêpuj¹cy radni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wieloch Miros³aw
Sobi³o Andrzej
Durski Jacek
Lewandowska Katarzyna
Bocian Pawe³
Kiejnich Przemys³aw
Lis Marek

§ 3.
Powo³uje siê MIROS£AWA WIELOCHA na Przewodnicz¹cego Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej.

Poznañskiego, regulaminach bêd¹cych za³¹cznikami
tego¿ Statutu, opiniowanie tych zmian oraz opiniowanie projektów uchwa³ dot. spraw organizacyjnych.
§ 2.
W sk³ad Komisji wchodz¹ nastêpuj¹cy radni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grabkowski Jan
Burdajewicz Piotr
Dobrowolski Jaros³aw
Pomin Ryszard
Robaszyñski Krzysztof
Lis Marek

§ 3.
Powo³uje siê JANA GRABKOWSKIEGO na Przewodnicz¹cego Komisji Statutowej i Spraw Organizacyjnych.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w Poznaniu.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§ 4.
Zadania Przewodnicz¹cego Komisji okreœla Statut
Powiatu Poznañskiego.

Uchwa³a nr II/15/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2010 r.

§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w Poznaniu.

w sprawie: wynagrodzenia Starosty Poznañskiego pana Jana Grabkowskiego.

§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uchwa³a nr II/14/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie: powo³ania Komisji Statutowej i Spraw
Organizacyjnych.
Na podstawie art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Powo³uje siê doraŸn¹ Komisjê Statutow¹ i Spraw
Organizacyjnych, której zadaniem jest wnioskowanie
o przygotowanie projektów zmian w Statucie Powiatu
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Na podstawie art. 12, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592) i art. 9, ust. 2, art. 36 oraz 37, ust. 3
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorz¹dowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458) oraz Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorz¹dowych (Dz.U. nr 50, poz. 398) Rada Powiatu w Poznaniu stanowi, co nastêpuje:
§ 1.
Staroœcie Poznañskiemu panu Janowi Grabkowskiemu
przyznaje siê wynagrodzenie brutto, na które sk³ada siê:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6.200,00 z³
(s³ownie: szeœæ tysiêcy dwieœcie z³otych),
2) dodatek funkcyjny w kwocie 2.100,00 z³
(s³ownie: dwa tysi¹ce sto z³otych),
3) dodatek specjalny w wysokoœci 39,84% sumy
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego okreœlonego w punktach 1) i 2) w kwocie
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3.306,72 z³ (s³ownie: trzy tysi¹ce trzysta szeœæ
72/00 z³otych).
§ 2.
Ponadto Staroœcie, zgodnie z w³aœciwymi przepisami, przys³uguj¹: dodatek za wieloletni¹ pracê, nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 grudnia 2010 r.
Uzasadnienie:
Przedmiotow¹ uchwa³¹ Rada Powiatu w Poznaniu
ustali wysokoœæ wynagrodzenia Starosty Poznañskiego pana Jana Grabkowskiego. Wynagrodzenie
zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny
oraz dodatek za wieloletni¹ pracê s¹ zgodne z postanowieniami zawartymi w Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorz¹dowych (Dz.U.
nr 50, poz. 398).
Przy ustalaniu wysokoœci wynagrodzenia pod uwagê
wziêto wielkoœæ powiatu poznañskiego oraz z³o¿onoœæ i zakres wystêpuj¹cych zadañ, a tak¿e problemów zwi¹zanych z ich wype³nianiem.
£¹czna kwota wynagrodzenia nie przekracza siedmiokrotnoœci kwoty bazowej okreœlonej w ustawie bud¿etowej na 2010 r., o której mowa w art. 37, ust. 3
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorz¹dowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 ze zm.).
W zwi¹zku z powy¿szym podjêcie przedmiotowej
uchwa³y uwa¿am za uzasadnione.
Uchwa³a nr III/16/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznañskiego na lata 2011-2014.
Na podstawie: art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz.
220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz.
1271, nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U.
z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102,
poz. 1055; nr 153, poz., 1271; nr 214, poz. 1806;
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Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.
nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009
r. nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz. 142
i 146; nr 106, poz. 675), art. 226, 227, 228, 230,
ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.: Dz.U.
z 2010 r. nr 28, poz. 146; nr 96, poz. 620; nr 123, poz.
835; nr 152, poz. 1020), w zwi¹zku z art. 121, ust. 8
oraz art. 122, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach
publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 ze zm.: Dz.U.
z 2009 r. nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010 r. nr 96,
poz. 620; nr 108, poz. 685; nr 152, poz. 1020; nr 161,
poz. 1078) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
Uchwala siê Wieloletni¹ Prognozê Finansow¹ Powiatu Poznañskiego, która obejmuje:
1) dochody i wydatki bud¿etu, w tym dochody i wydatki bie¿¹ce, dochody i wydatki maj¹tkowe,
wynik bud¿etu, przeznaczenie nadwy¿ki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody
bud¿etu, kwotê d³ugu oraz sposób sfinansowania
sp³aty d³ugu (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1, tabel¹
nr 1 i tabel¹ nr 2),
2) objaœnienia przyjêtych wartoœci (za³¹cznik nr 3).
§ 2.
Ustala siê wieloletnie przedsiêwziêcia finansowe
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2).
§ 3.
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do zaci¹gania
zobowi¹zañ:
1) zwi¹zanych z realizacj¹ przedsiêwziêæ (wg
za³¹cznika nr 2),
2) z tytu³u umów, których realizacja w roku
bud¿etowym i w latach nastêpnych jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania
Powiatu i których termin p³atnoœci wykracza
poza rok bud¿etowy.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do przekazywania uprawnieñ do zaci¹gania zobowi¹zañ, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek
organizacyjnych Powiatu.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Uchwa³a nr III/17/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie: uchwalenia 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,
215, 218, 222, 235-237, 258 i 264, ust. 3 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)
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Uchwala siê dochody bud¿etu Powiatu Poznañskiego w kwocie 201.409.173 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1), w tym:
1) dochody bie¿¹ce w kwocie 179.060.085 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1A),
2) dochody maj¹tkowe w kwocie 22.349.088 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1B),
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmuj¹
w szczególnoœci:
1) dotacje na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zleconych jednostce samorz¹du terytorialnego odrêbnymi
ustawami oraz zadañ wykonywanych na
mocy porozumieñ, w kwocie 11.916.190 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1),
2) dotacje celowe na realizacjê zadañ realizowanych w drodze umów i porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w
kwocie 9.005.272 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1C),
3) 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, w kwocie 14.443.396 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1D).

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 2.
1. Uchwala siê wydatki bud¿etu Powiatu Poznañskiego w kwocie 203.288.947 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2), w tym:
1) wydatki bie¿¹ce w kwocie 162.385.052 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2A),
2) wydatki maj¹tkowe w wysokoœci 40.903.895 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem 2B).
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, pkt. 1, obejmuj¹ w szczególnoœci:
1) wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zleconych jednostce samorz¹du terytorialnego innymi
ustawami oraz zadañ wykonywanych na
mocy porozumieñ, w kwocie 11.916.190 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2),
2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ w kwocie 86.598.564 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 3),
3) œwiadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.177.060 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 4),
4) wydatki na realizacjê zadañ realizowanych w
drodze umów i porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, w kwocie
1.313.399 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 5),
5) wydatki na dotacje udzielane z bud¿etu
w kwocie 3.669.550 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6), w tym:
a) dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych w kwocie
226.230 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6A),
b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych w kwocie 1.563.320
z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6B),
c) dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych w kwocie
60.000 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6C),
d) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych w kwocie
1.820.000 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6D).
6) wp³atê do bud¿etu pañstwa w kwocie
15.153.916 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2),
7) wydatki na obs³ugê d³ugu Powiatu Poznañskiego w kwocie 1.322.500 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2),
8) wydatki na programy finansowane z udzia³em
œrodków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt
2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 21.677.354 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 7).
§ 3.
Deficyt bud¿etu w kwocie 1.879.774 z³ postanawia
siê sfinansowaæ z wolnych œrodków pozosta³ych po
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zamkniêciu roku 2010 (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 8).
§ 4.
1. Okreœla siê ³¹czn¹ kwotê planowanych:
1) przychodów bud¿etu w wysokoœci
10.943.530 z³,
2) rozchodów bud¿etu w kwocie
9.063.756 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 8).
§ 5.
Okreœla siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych
kredytów i po¿yczek w kwocie 6.650.000 z³, w tym:
1) na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu do wysokoœci 5.000.000 z³,
2) na pokrycie zobowi¹zañ, o których mowa
w art. 89, ust. 1, pkt 2-4 ustawy o finansach
publicznych, do wysokoœci 1.650.000 z³,
§ 6.
1. W bud¿ecie tworzy siê rezerwy w kwocie ogó³em 1.179.250 z³, w tym:
1) rezerwê ogóln¹ w kwocie 210.000 z³,
2) rezerwê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych
z zakresu zarz¹dzania kryzysowego, w kwocie 400.000 z³,
3) rezerwê celow¹ na finansowanie zadañ z zakresu oœwiaty w kwocie 569.250 z³.
§ 7.
Upowa¿nia siê Zarz¹d do:
1. zaci¹gania po¿yczek i kredytów, w tym:
1) w celu pokrycia przejœciowego deficytu bud¿etu, wystêpuj¹cego w ci¹gu roku, do wysokoœci 5.000.000 z³,
2) o których mowa w art. 89, ust. 1, pkt 2-4
ustawy o finansach publicznych, do wysokoœci 1.650.000 z³,
2. dokonywania zmian w bud¿ecie Powiatu Poznañskiego polegaj¹cych na dokonywaniu przeniesieñ
w planie wydatków pomiêdzy wyodrêbnionymi
grupami wydatków oraz rozdzia³ami w obrêbie
dzia³u klasyfikacji bud¿etowej, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków
maj¹tkowych, z wyj¹tkiem kreowania nowych
wydatków maj¹tkowych.
3. lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§ 8.
Okreœla siê sumê, do której Zarz¹d Powiatu mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania, w wysokoœci
20.000.000 z³.
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§ 9.
Dochody z wp³ywów z tytu³u kar, o których mowa
w art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony œrodowiska, przeznacza siê na finansowanie wydatków
z zakresu ochrony œrodowiska w zakresie okreœlonym ustaw¹ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 9).
§ 10.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 11.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
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.
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 z póŸn. 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; nr 106, poz. 675) oraz na podstawie § 39,
ust. 3 Statutu Powiatu Poznañskiego przyjêtego
uchwa³¹ nr XLIV/361/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznañskiego (Dziennik
Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 22
paŸdziernika 2010 r. nr 216, poz. 3939) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Ustala siê roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu na 2011 r.
2. Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Upowa¿nia siê Komisjê Rewizyjn¹ do okreœlenia terminów przeprowadzania poszczególnych kontroli.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 3.
Zleca siê rozpatrywanie przez Komisjê Rewizyjn¹
skarg, kierowanych na podstawie ustawy Kodeks
postêpowania administracyjnego z dnia 14 czerwca
1960 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z póŸn.
zm.), dla których organem w³aœciwym do rozpatrzenia jest Rada Powiatu.

§ 1.
Deleguje siê do udzia³u w pracach Powiatowej Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku, zwanej dalej „komisj¹”, radnych:

§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu.

§ 2.
Zasady zwrotu cz³onkom komisji i osobom powo³anym do udzia³u w jej pracach wydatków rzeczywiœcie
poniesionych w zwi¹zku z udzia³em w pracach komisji okreœlone zosta³y uchwa³¹ nr XL/282/2002 Rady
Powiatu Poznañskiego z dnia 29 stycznia 2002 r.

§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Za³¹cznik
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Poznaniu na 2011 r.
1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania bud¿etu wraz z opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia
powiatu oraz opinii bieg³ego rewidenta na temat
rocznego sprawozdania finansowego powiatu.
Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium
dla Zarz¹du Powiatu w Poznaniu.
2. Kontrola realizacji budowy boiska „Orlik”
w Mosinie.
3. Wydatkowanie z bud¿etu powiatu œrodków na
fakultety maturalne oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Uchwa³a nr III/19/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie: delegowania radnych do Powiatowej
Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku.
Na podstawie art. 38a, ust. 5, pkt 2, art. 38c w zwi¹zku
z art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.
1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62,
poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 200,
poz. 1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162,
poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; 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)
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

1. PIOTRA BURDAJEWICZA
2. LESZKA PRZYBYLSKIEGO

§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W zwi¹zku z zakoñczeniem III kadencji Rady Powiatu w Poznaniu oraz wyborami do Rady Powiatu
w Poznaniu IV kadencji, które odby³y siê w dniu 21
listopada 2010 r., zgodnie z art. 38a, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.
1592 ze zm.), Rada Powiatu musi ponownie delegowaæ dwóch radnych do pracy w Powiatowej Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku. Maj¹c powy¿sze na uwadze, podjêcie niniejszej uchwa³y jest uzasadnione.
Uchwa³a nr III/20/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na przyjêcie darowizny prawa w³asnoœci nieruchomoœci po³o¿onych
w gminie Swarzêdz, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków: obrêb Jasin, arkusz mapy
nr 1, dzia³ka nr 97, 184, 210/1, na rzecz Powiatu
Poznañskiego.
Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. a 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,
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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) oraz
art. 13, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 ze zm.: nr 106, poz. 675; nr 143,
poz. 963; nr 155, poz. 1043; nr 197, poz. 1307;
nr 200, poz. 1323) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wyra¿a siê zgodê na przyjêcie darowizny prawa w³asnoœci nieruchomoœci po³o¿onych w gminie Swarzêdz,
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: obrêb
Jasin, arkusz mapy nr 1, dzia³ka nr 97, 184, 210/1,
o ³¹cznej powierzchni 2,2102 ha, dla których prawo
w³asnoœci na rzecz Miasta i Gminy Swarzêdz ujawnione jest w ksiêdze wieczystej KW nr PO2P/
00100793/7, na rzecz Powiatu Poznañskiego.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Rada Miejska w Swarzêdzu uchwa³¹ nr LXIV/
39912010 z dnia 28 wrzeœnia 2010 r. wyrazi³a zgodê
na nieodp³atne przekazanie nieruchomoœci po³o¿onych w gminie Swarzêdz, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków: obrêb Jasin, arkusz mapy nr 1,
dzia³ka nr 97, 184, 210/1, o ³¹cznej powierzchni
2,2102 ha, dla których prawo w³asnoœci na rzecz Miasta i Gminy Swarzêdz ujawnione jest w ksiêdze wieczystej KW nr PO2P/00100793/7, na rzecz Powiatu
Poznañskiego.

Lp. Wykaz wydatków

1.

Termomodernizacja
budynku przy ul. Zielonej 8
w Poznaniu – etap I

Uchwa³a nr III/21/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasaj¹cych z up³ywem roku bud¿etowego 2010
oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.
Na podstawie art. 263, ust. 3 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) oraz art.
12, pkt 5 i 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) Rada
Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê wykaz wydatków zamieszczonych w bud¿ecie Powiatu Poznañskiego, niewygasaj¹cych
z up³ywem roku bud¿etowego 2010, w wysokoœci
521.000,00 z³.

Klasyfikacja
bud¿etowa

Wydatki
ogó³em

W tym wydatki
maj¹tkowe

Ostateczny
termin
wydatkowania
œrodków

900-90005

521.000,00

521.000,00

30.06.2011 r.

521.000,00

521.000,00

£¹cznie:
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Nabycie powy¿szych nieruchomoœci w drodze darowizny ma rzecz Powiatu Poznañskiego jest niezbêdne w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji drogowej
w ci¹gu drogi powiatowej, tj. w ci¹gu ulicy Wrzesiñskiej w Swarzêdzu.
Zatem w tym stanie faktycznym nabycie powy¿szych nieruchomoœci na rzecz Powiatu Poznañskiego jest w pe³ni uzasadnione.
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§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Z uwagi na panuj¹ce warunki atmosferyczne oraz
nieterminowe wykonanie zadania pod nazw¹ „Termomodernizacja budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu – etap I” niemo¿liwe sta³o siê rozliczenie
robót i dokonanie p³atnoœci ze œrodków bud¿etu
2010 roku.
Na powy¿sze zadanie nierozliczona zosta³a kwota
w dziale 900/90005/6050 w wysokoœci 521.000,00 z³,
tj.:
– obroty budowlane wg umowy ZP.3432-33/10
w wysokoœci 505.096,94 z³,
– nadzór budowany wg umowy z dnia 17 sierpnia
2010 r. w wysokoœci 14.945,00 z³.

W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXVI/
305/III/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok
2010, zmienionej uchwa³¹ Rady z dnia 27 stycznia
2010 r. nr XXXVII/313/III/2010, zmienionej uchwa³¹
Rady z dnia 24 lutego 2010 r. nr XXXVIII/321/III/
2010, zmienionej uchwa³¹ Rady z dnia 31 marca
2010 r. nr XXXIX/328/III/2010, uchwa³¹ Zarz¹du
z dnia 31 marca 2010 r. nr 2615/2010, uchwa³¹ Rady
z dnia 28 kwietnia 2010 r. nr XLI/334/III/2010,
uchwa³¹ Rady z dnia 26 maja 2010 r. nr XLII/342/
III/2010, uchwa³¹ Rady z dnia 30 czerwca 2010 r.
nr XLIII/354/III/2010, uchwa³¹ Rady z dnia 25 sierpnia 2010 r. nr XLIV/367/III/2010, uchwa³¹ Zarz¹du
z dnia 20 wrzeœnia 2010 r. nr 2983/2010, uchwa³¹
Rady z dnia 29 wrzeœnia 2010 r. nr XLV/377/III/
2010, uchwa³¹ Rady z dnia 27 paŸdziernika 2010 r.
nr XLVI/389/III/2010, uchwa³¹ Zarz¹du z dnia 29
listopada 2010 r. nr 3160/2010, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

Podjêcie powy¿szej uchwa³y jest zasadne i pozwoli
na zabezpieczenie œrodków finansowych poza œrodkami bud¿etu roku 2011.

§ 1.
W paragrafie 5:
Zmienia siê plan wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z za³¹cznikiem nr 10).

Uchwa³a nr III/22/IV/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 grudnia 2010 r.

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.

w sprawie: zmiany bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2010.

§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

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, 215, 222, 235-237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm. w 2010 r.: Dz.U. nr
28, poz. 146; nr 96, poz. 620; nr 123, poz. 835;
nr 152, poz. 1020) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Uzasadnienie:
POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM
Zmiana planu wydatków PFGZGIK w § 2960 –
Przelewy redystrybucyjne – spowodowana jest koniecznoœci¹ dokonania zap³aty 20% na przelewy redystrybucyjne (10% na Wojewódzki Fundusz
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz 10% na Centralny Fundusz Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) w grudniu 2010 r. za IV kwarta³ 2010 r.
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdania z pracy Zarz¹du Powiatu w
od 23 paŸdziernika do 17 grudnia 2010 r.

Poznaniu

Sprawozdanie od 23 paŸdziernika do 30 listopada 2010 r.
Zarz¹d Powiatu odby³ 10 protoko³owanych posiedzeñ: 25, 27 i 29 paŸdziernika oraz 3, 5, 8,
12, 15, 17, 18 i 29 listopada 2010 roku.
I UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ ZARZ¥D:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów
zagospodarowania przestrzennego – 7 postanowieñ,
2. w sprawie wyra¿enia zgody na przesuniêcie
terminu wykonania robót dla zadania Remont Zespo³u Szkó³ w Bolechowie – roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na
parterze i I piêtrze w budynku g³ównym oraz
drena¿ opaskowy wokó³ budynku – umowa
ZP 3432-46/10 – do dnia 30 listopada 2010 r.,
tj. o 14 dni. W trakcie wykonywania zadania
okaza³o siê, ¿e jest niemo¿liwe prowadzenie
prac podczas realizacji programu zajêæ
dydaktycznych i nast¹pi³a koniecznoœæ dostosowania prac remontowych do harmonogramu zajêæ szkolnych,
3. w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej
przebudowy ul. Polnej w m. Czerwonak.
Zarz¹d opiniuje pozytywnie ww. przebudowê. W ramach opracowania w celu poprawy bezpieczeñstwa u¿ytkowników ruchu
na odcinku ok. 160 m projektuje siê budowê prawostronnego chodnika o szerokoœci
2,0 m, lewostronnej œcie¿ki pieszo-rowerowej o szerokoœci 2,5 m oraz budowê i przebudowê zjazdów na posesjê. Inwestycja nie
ingeruje w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
4. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê artyku³ów
wykorzystywanych w dzia³aniach profilaktycznych na rzecz bezpieczeñstwa publicznego. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty
z³o¿onej przez firmê MK Agencja Reklamowa – Poznañ, która zaoferowa³a realizacjê zadania za kwotê 19.510,48 z³ brutto.
W postêpowaniu z³o¿ono jedn¹ ofertê,
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5. w sprawie wyra¿enia zgody na przesuniêcie
terminu wykonania robót dla zadania „Budowa kompleksu sportowego w ramach
programu »Moje boisko – Orlik 2012« przy
ZS w Mosinie ul. Topolowa 2 – umowa ZP
3432-26/10 z dn. 27.07.2010 r.” do dnia 17
listopada 2010 r., tj. o 3 tygodnie (z uwagi na
d³ugotrwa³e opady deszczu w lipcu i sierpniu, potwierdzone przez IMiGW w Poznaniu, wykonanie prac zewnêtrznych by³o
niemo¿liwe),
6. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4, pkt
8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych na
œwiadczenie us³ug w zakresie konserwacji
urz¹dzeñ elektroenergetycznych, systemu
w³amania i napadu, sygnalizacji po¿aru,
przegl¹dów oraz konserwacji szlabanu i domofonu w budynku Starostwa Powiatowego
w Poznaniu firmie Zak³ad Elektrycznych
Systemów – Poznañ – za kwotê 20.191,00 z³
brutto w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31
grudnia 2011 r.
7. w sprawie wyra¿enia zgody na wykonanie
robót dodatkowych i uzupe³niaj¹cych oraz
przesuniêcie terminu wykonania robót dla
zadania „Modernizacja Internatu w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3 wraz
z przystosowaniem dla potrzeb uczniów
niepe³nosprawnych – umowa ZP.3432-01/
10”. Zarz¹d wyrazi³ zgodê na wykonanie
przez firmê MALBUD Zak³ad Remontowo-Budowlany Eugeniusz Nowak prac dodatkowych o wartoœci 81.076,50 z³ brutto, prac
uzupe³niaj¹cych o wartoœci 14.766,27 z³
brutto i na przesuniêcie terminu wykonania
robót do dnia 10 grudnia 2010 r., tj. o 40 dni,
8. w sprawie wyboru KJF Broker sp. z o.o.
z siedzib¹ w Poznaniu, ul. Rolna 7/7a jako
brokera w zakresie wy³¹cznego reprezentowania Powiatu Poznañskiego przed zak³adami ubezpieczeñ w zakresie ubezpieczeñ
maj¹tkowych, osobowych i na ¿ycie oraz
w zakresie ubezpieczenia mienia Skarbu
Pañstwa, w imieniu którego dzia³a Starosta
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Poznañski wykonuj¹cy zadania z zakresu
administracji rz¹dowej. Umowa obowi¹zuje
od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r.,
9. w sprawie nieodp³atnego przekazania notebooka dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu (nowy sprzêt –
wartoœæ ksiêgowa 3.355,00 z³, wartoœæ
umorzenia 100%) i sprzêtu komputerowego (2 zestawy) dla Stowarzyszenia Przyjació³ Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka w Swarzêdzu (przekazywany sprzêt
jest sprzêtem wycofanym z u¿ycia, ale
sprawnym technicznie),
10. w sprawie wyra¿enia zgody na przesuniêcie terminu wykonania robót dla zadania
„Termomodernizacja budynku biurowo-us³ugowego przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu
– I etap – umowa ZP 3432-33/10” do 8 listopada 2010 r., tj. o 14 dni (z uwagi na d³ugotrwa³e opady deszczu i temperatury
poni¿ej +5 stopni uniemo¿liwiaj¹ce prowadzenie prac w pe³nym zakresie oraz
przed³u¿aj¹ce siê procedury uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowê),
11. w sprawie zatwierdzenia wyników II postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane polegaj¹ce na renowacji kompleksu parkowego
(parku pocysterskiego) w ramach realizacji
projektu „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzieciêcej na potrzeby uczniów OSW
dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach oraz
mieszkañców Powiatu Poznañskiego” wraz
z pracami towarzysz¹cymi. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez konsorcjum
Przedsiêbiorstwo Us³ugowe EKOLAS –
Przygodzice i Zak³ad Kszta³towania Zieleni
Gardens – Promnice, które z³o¿y³o ofertê na
kwotê 4.392.000,00 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 4 oferty na kwoty od
4.390.000,00 z³ do 5.923.127,00 z³ brutto,
12. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania kontynuacji renowacji Koœcio³a pw. Œw. Barbary w Tomicach: naprawa murów i schodów drewnianych wejœcia
na chór. Zarz¹d przyj¹³ sprawozdanie koñcowe z wykonania ww. zadania za kwotê
19.942,94 z³ brutto. Parafia Rzymskokatolicka pw. Œw. Barbary w Tomicach (gm.
Stêszew) wykona³a w terminie prace okreœlone w umowie i z³o¿y³a sprawozdanie
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

z wykonania ww. zadania wraz z protoko³em
odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym dokonanym przez Powiatowego Konserwatora
Zabytków. Wydzia³ Promocji sprawdzi³
sprawozdanie i nie wnosi do niego uwag,
13. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na
udzielenie kredytu na sfinansowanie deficytu bud¿etu na rok 2010 r., zatwierdzenia
SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
14. w sprawie uniewa¿nienia II postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê materia³ów dydaktycznych
na potrzeby projektu „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznañskiego
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób niepe³nosprawnych”, poniewa¿ nie z³o¿ono ¿adnej oferty
niepodlegaj¹cej odrzuceniu (nie wp³ynê³a
¿adna oferta),
15. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych „Rocznego Programu Wspó³pracy
Powiatu Poznañskiego z Organizacjami
Pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
w 2011 r.”. Konsultacje odbywa³y siê od 28
paŸdziernika do 2 listopada 2010 r. w formie pisemnej poprzez zg³aszanie wniosków
i uwag przy u¿yciu formularza umieszczonego na stronie internetowej oraz w BIP,
16. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie projektu
layoutu i wdro¿enie CMS dla strony internetowej Powiatu Poznañskiego. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez firmê
HSI sp. z o.o. – Opole, która zaoferowa³a
realizacjê zadania za kwotê 14.880,34 z³
brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 10 ofert –
na kwoty do 44.500,00 z³ brutto. 2 oferentów zosta³o wykluczonych,
17. w sprawie wskazania dwóch cz³onków Zarz¹du Powiatu w Poznaniu do podpisania umowy po¿yczki ze œrodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie
realizacji przedsiêwziêcia pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Spo³ecznej
styczeñ 2011
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w Lisówkach wraz z zastosowaniem kolektorów s³onecznych”. Zarz¹d wskaza³ Starostê Jana Grabkowskiego i Wicestarostê
Tomasza £ubiñskiego do podpisania umowy
po¿yczki na kwotê 2.450,000,00 z³ brutto,
18. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na zakup us³ugi dostêpu do czasu antenowego w Radiu Planeta FM Poznañ na
potrzeby kampanii informacyjnej o samorz¹dzie terytorialnym „Co ty wiesz o samorz¹dzie terytorialnym” za kwotê do 9.760,00 z³
brutto. Kampania odbywa³a siê od 2 do 15
listopada 2010 r.,
19. w sprawie promocji atrakcji turystycznych
powiatu poznañskiego poprzez wspó³produkcjê dwóch odcinków filmów emitowanych w telewizji TVP „Dolina Samicy”
oraz „Ostoja Wielkopolska” w ramach cyklu „Natura 2000” – za kwotê 6.000,00 z³
brutto. Fundacja „Pro Terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównowa¿onego
Rozwoju jest producentem cyklu filmów
z przeznaczeniem do emisji w telewizji
publicznej pt. „Natura 2000” seria II i III.
W sk³ad serii wejd¹ dwa odcinki, które dotyczyæ bêd¹ rejonów po³o¿onych na terenie
powiatu poznañskiego. Pierwszy bêdzie na
temat Doliny Samicy – lewego dop³ywu
Warty, który swym obszarem obejmuje
gminy Suchy Las oraz Rokietnica. Drugi
odcinek serii przedstawiaæ bêdzie Ostojê
Wielkopolsk¹, która jest zlokalizowana na
po³udniowy zachód od Poznania, po³o¿ona
na terenie Pojezierza Poznañskiego oraz
Poznañskiego Prze³omu Warty. Oba odcinki serii zostan¹ zrealizowane i wyemitowane do koñca 2010 roku na antenie telewizji
publicznej TVP,
20. w sprawie udzielenia upowa¿nienia Dyrektorowi Zarz¹du Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zarz¹d upowa¿ni³ Dyrektora ZDP
w Poznaniu Marka Borowczaka do reprezentowania Powiatu Poznañskiego w postêpowaniu s¹dowym i egzekucyjnym w sprawie
przeciwko firmie SKANSKA SA w Warszawie, Oddzia³ w Poznaniu oraz udzieli³ w tym
zakresie pe³nomocnictwa procesowego,
21. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia
publikacji na ³amach magazynu „Polityka”
w dodatku „Wielkopolska”. Na publikacjê
przedstawiaj¹c¹ dzia³ania Zarz¹du Powiatu w Poznaniu w latach 2006-2010 Zarz¹d
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postanowi³ przeznaczyæ œrodki finansowe
w wysokoœci 3.050 z³ brutto,
22. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na koszty zwi¹zane z konkursem na
temat HIV/AIDS. Zarz¹d postanowi³ przeznaczyæ œrodki finansowe w wysokoœci
500,00 z³ na dofinansowanie konkursu pod
has³em „Nie daj szansy AIDS” dla uczniów
gimnazjów z terenu powiatu poznañskiego,
organizowanego przez Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Za ww. kwotê zostan¹ zakupione
nagrody dla laureatów. Fina³ powiatowy
konkursu odbêdzie siê w dniu 2 listopada
2010 r. w siedzibie Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu,
23. w sprawie zatwierdzenia aneksu do umowy
zawartej pomiêdzy Powiatem Poznañskim
a Spó³dzielni¹ Rolniczo-Handlow¹ „Rolnik” na najem pomieszczeñ w budynku
w Pobiedziskach. Zarz¹d zatwierdzi³ aneks
do umowy zawartej pomiêdzy Powiatem
Poznañskim a Spó³dzielni¹ Rolniczo-Handlow¹ „Rolnik” na najem pomieszczeñ w budynku Spó³dzielni w Pobiedziskach przy
ul. Kazimierza Odnowiciela 16 z przeznaczeniem na funkcjonowanie w nich Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej bêd¹cej
fili¹ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzêdzu. Aneks do umowy najmu
dotyczy rewaloryzacji w roku 2010 kwoty
op³aty miesiêcznej za energiê i ogrzewanie
oraz przed³u¿enia umowy do dnia 31 paŸdziernika 2013 r.,
24. w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej
Powiatu Poznañskiego na 2010 r.,
25. w sprawie zmiany planu finansowego zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej na 2010 r.,
26. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na wsparcie dzia³añ w zwi¹zku ze
Œwiatowym Dniem Rzucenia Palenia. Zarz¹d postanowi³ przeznaczyæ kwotê 400,00 z³
na wsparcie organizacji punktu pomiaru zawartoœci tlenku wêgla w wydychanym powietrzu wœród pracowników oraz klientów
Starostwa. Akcja przeprowadzona zostanie
w siedzibie Starostwa Powiatowego w dniu
15 listopada 2010 r. w godz. od 10:00 do
14:00. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zapewni obs³ugê
punktu, materia³y edukacyjno-informacyjne oraz urz¹dzenie do pomiaru tlenku wêBiuletyn Powiatu Poznañskiego

gla w wydychanym powietrzu, natomiast
z bud¿etu Powiatu zostan¹ zakupione ustniki do urz¹dzenia pomiarowego oraz rêkawiczki jednorazowe,
27. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Nowoczesna szko³a – doskonalenie
kwalifikacji nauczycieli i pracowników
administracji szkó³ Powiatu Poznañskiego”.
Zarz¹d zatwierdzi³ projekt „Nowoczesna
szko³a – doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników administracji szkó³
Powiatu Poznañskiego”, realizowany w ramach Programu operacyjnego Kapita³
Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykszta³cenia
i kompetencji w regionach, Dzia³anie 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu
oœwiaty, i wyrazi³ zgodê na przyst¹pienie do
jego realizacji,
28. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu w celu odbycia narady oraz szkolenia
dla obwodowych i terytorialnych komisji
wyborczych. Zarz¹d postanowi³ udostêpniæ
salê sesyjn¹ w dniu 5 listopada 2010 r.
w godz. od 10:00 do 13:00 w celu przeprowadzenia narady i szkolenia przez Krajowe
Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu na
temat sposobu ustalania wyników g³osowania i wyników wyborów do rad gmin, rad
powiatów i sejmiku wojewódzkiego,
29. w sprawie powo³ania komisji konkursowej
ds. wyboru najlepszych wniosków o przyznanie nagród finansowych zawodnikom,
którzy osi¹gnêli wysokie wyniki sportowe
w krajowym lub miêdzynarodowym wspó³zawodnictwie sportowym. Zarz¹d powo³a³
Komisjê w nastêpuj¹cym sk³adzie: Przewodnicz¹cy – Tomasz £ubiñski, Wicestarosta
Poznañski; Sekretarz – Daria Kowalska-Tonder, Zastêpca Dyrektora Wydzia³u Promocji; Gra¿yna G³owacka, Przewodnicz¹ca
Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Poznaniu; Barbara Antoniewicz, cz³onek Komisji Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Poznaniu; Miros³aw Wieloch, cz³onek Komisji
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady
Powiatu w Poznaniu. Komisja zosta³a powo³ana na okres do dnia 12 listopada 2010 r.,
30. w sprawie powo³ania komisji konkursowych ds. wyboru najlepszych wniosków
o przyznanie nagrody Starosty PoznañBiuletyn Powiatu Poznañskiego

skiego dla wyró¿niaj¹cych siê m³odych
sportowców oraz dla wyró¿niaj¹cych siê
trenerów i dzia³aczy sportu m³odzie¿owego
z powiatu poznañskiego. Zarz¹d powo³a³
komisjê ds. wyboru najlepszych wniosków
o przyznanie nagrody Starosty Poznañskiego dla wyró¿niaj¹cych siê m³odych
sportowców z powiatu poznañskiego w nastêpuj¹cym sk³adzie: Przewodnicz¹cy –
Tomasz £ubiñski, Wicestarosta Poznañski;
Sekretarz – Daria Kowalska-Tonder, Zastêpca Dyrektora Wydzia³u Promocji; Gra¿yna G³owacka, Przewodnicz¹ca Komisji
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Rady Powiatu w Poznaniu; Barbara Antoniewicz, cz³onek Komisji Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Poznaniu; Miros³aw Wieloch, cz³onek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Rady Powiatu w Poznaniu. Zarz¹d powo³a³
komisjê ds. wyboru najlepszych wniosków
o przyznanie nagrody Starosty Poznañskiego dla wyró¿niaj¹cych siê trenerów i dzia³aczy sportu m³odzie¿owego z powiatu
poznañskiego w nastêpuj¹cym sk³adzie:
Przewodnicz¹cy – Tomasz £ubiñski, Wicestarosta Poznañski; Sekretarz – Daria
Kowalska-Tonder, Zastêpca Dyrektora Wydzia³u Promocji; Gra¿yna G³owacka, Przewodnicz¹ca Komisji Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Poznaniu; Barbara Antoniewicz, cz³onek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Rady Powiatu w Poznaniu; Miros³aw Wieloch, cz³onek Komisji Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu w Poznaniu. Komisja zosta³a powo³ana na okres
do dnia 12 listopada 2010 r.,
31. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych
„Rocznego Programu Wspó³pracy Powiatu
Poznañskiego z Organizacjami Pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3, ust. 3 ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, w 2011
roku”. Konsultacje og³oszone by³y w terminie od dnia 28 paŸdziernika do 2 listopada
2010 r. Uwagi i wnioski mo¿na by³o sk³adaæ przy u¿yciu formularza, który dostêpny by³ na stronie internetowej oraz stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu
Poznañskiego. Komórk¹ odpowiedzialn¹ za
styczeñ 2011
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przeprowadzenie konsultacji by³ Wydzia³
Promocji. Do programu nie zosta³y zg³oszone ¿adne wnioski i uwagi,
32. w sprawie zatwierdzenia podzia³u œrodków
finansowych na zajêcia fakultatywne dla
uczniów klas maturalnych w szko³ach prowadzonych przez Powiat Poznañski –
w wysokoœci 37.734,00 z³ (ZS Bolechowo
– 2.992,00 z³, LO Kórnik – 3.992,00 z³, LO
Puszczykowo – 6.947,00 z³, ZS nr 1 Swarzêdz – 6.939,00 z³, ZS nr 2 Swarzêdz –
6.917,00 z³, ZS Mosina – 1.000,00 z³, ZS
Rokietnica – 7.887,00 z³, SOSW Owiñska
– 1.060,00 z³). Zajêcia fakultatywne odbêd¹
siê z przedmiotów obowi¹zkowych na maturze (jêzyk polski, jêzyk obcy, matematyka) oraz z przedmiotów wybieranych przez
uczniów dodatkowo,
33. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na œwiadczenie us³ugi ca³odobowej ochrony budynku
po³o¿onego w Poznaniu przy ul. S³owackiego 8, wraz z terenem przyleg³ym, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji
przetargowej,
34. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na druk materia³ów informacyjno-promocyjnych (plakatów) na potrzeby projektu „Wykluczamy wykluczenie
– projekt Powiatu Poznañskiego w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób niepe³nosprawnych” wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty
z³o¿onej przez przedsiêbiorstwo OFICYNA
DRUKARSKA Jacek Chmielewski z siedzib¹ w Warszawie, które zaoferowa³o realizacjê zamówienia za kwotê 512,40 z³ brutto.
W postêpowaniu z³o¿ono trzy oferty od kwoty 512,40 z³ do 812,52 z³ brutto,
35. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na zakup us³ugi dostêpu do czasu
antenowego w TVP Poznañ. Zarz¹d postanowi³ przeznaczyæ kwotê 9.760,00 z³
brutto na zakup us³ugi dostêpu do czasu antenowego w TVP Poznañ na potrzeby programu informacyjnego o dzia³aniach Zarz¹du
Powiatu w Poznaniu w zakresie ekologii
i ochrony œrodowiska kadencji 2006-2010,
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36. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawê sprzêtu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu z mo¿liwoœci¹ sk³adania
ofert czêœciowych – II czêœci, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
37. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4, pkt
8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych na
œwiadczenie us³ugi polegaj¹cej na odbiorze
odpadów komunalnych z nieruchomoœci
Powiatu Poznañskiego po³o¿onej w Poznaniu przy ul. S³owackiego 8 – firmie REMONDIS Sanitech Poznañ za kwotê
11.341,80 z³ brutto. Umowa zosta³a zawarta
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.,
38. w sprawie powo³ania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz
nauczycieli emerytów i rencistów szkó³ i placówek prowadzonych przez Powiat Poznañski: Tomasz £ubiñski – Wicestarosta, Izabela
Lorenz – NSZZ Solidarnoœæ, Barbara Paka-Jankowiak – ZNP, Barbara Czerniejewska
– Komisja Oœwiaty i Wychowania Rady Powiatu, Ewa Kuleczka-Drausowska – Komisja Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia
Rady Powiatu, Marzenna Zió³kowska –
Wydzia³ Edukacji,
39. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê
sprzêtu sportowego do gier i zabaw, sprzêtu
rehabilitacyjnego oraz wyposa¿enia boisk
sportowych z przeznaczeniem na potrzeby
projektu „Promocja zdrowia poprzez sport –
zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim”
dofinansowanego ze œrodków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z podzia³em na III
czêœci, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
40. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na
œwiadczenia us³ug najmu ³¹czy telekomunikacyjnych dla potrzeb Powiatu Poznañskiego, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji
przetargowej,
41. w sprawie uchylenia uchwa³y Zarz¹du nr
2597/2010 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

promocjê powiatu poznañskiego poprzez publikacjê logotypu oraz prezentacjê powiatu
w ksi¹¿ce „100 Wybitnych Wielkopolan”,
42. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na œwiadczenia us³ugi kompleksowego sprz¹tania
pomieszczeñ oraz terenu przyleg³ego wokó³
nieruchomoœci po³o¿onej w Poznaniu przy
ul. S³owackiego 8 oraz pomieszczeñ najmowanych przez jednostki organizacyjne
Zamawiaj¹cego w budynku po³o¿onym
w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
43. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych na zakup
oœwietlenia tymczasowych l¹dowisk œmig³owców dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty
firmy MacTronic Mocek i s-ka – Wroc³aw,
która zaoferowa³a realizacjê zadania za kwotê 54.985,89 z³ brutto. Zakupione oœwietlenie tymczasowych l¹dowisk œmig³owców
dla LPR zostanie wrêczone po przeszkoleniu
jednostek OSP obs³uguj¹cych zakupione
zestawy. 16 zestawów zostanie przekazanych dla jednostek OSP w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego
(po jednym dla ka¿dej gminy z wyj¹tkiem
miasta Puszczykowa, które nie posiada jednostki OSP), natomiast 17. zestaw zostanie
przekazany do Oœrodka Szkolenia Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Powiatu Poznañskiego w Bolechowie,
44. w sprawie przeprowadzenia II postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie prac remontowych w budynku
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy
ul. Jackowskiego 18, zatwierdzenia SIWZ,
powo³ania komisji przetargowej,
45. w sprawie wyra¿enia zgody na wykonanie
robót dodatkowych dla zadania „Remont
ZS w Bolechowie – roboty budowlane, sanitarne i elektryczne na parterze i 1 piêtrze
w budynku g³ównym oraz drena¿ opaskowy
wokó³ budynku – umowa ZP3432-46/10”
Przedsiêbiorstwu MIRTECH – Czarnków
za kwotê 116.052,07 z³ brutto. Roboty dodatkowe obejmuj¹ m.in. skucie i wywóz
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

gruzu istniej¹cej opaski betonowej, wywóz
ca³ego gruntu z wykopu, dowóz ¿wiru i piasku, zasypanie wykopu, pompowanie wody
z dna wykopu, wykonanie wokó³ budynku
opaski z grysu i otoczaków,
46. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej i realizacjê boiska
wielofunkcyjnego na terenie Specjalnego
Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach projektu „Promocja zdrowia poprzez
sport – zespó³ przyszkolnych otwartych
boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim” dofinansowanego ze œrodków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG). Zarz¹d
zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez
Konsorcjum DAWAR Sport sp. z o.o. –
Poznañ i DAWAR PLUS Dariusz Komar –
Suchy Las, które zaoferowa³o realizacjê
zadania za kwotê 379.000,00 z³ brutto.
W postêpowaniu wp³ynê³a jedna oferta,
47. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawê rega³ów archiwalnych dla potrzeb
Archiwum Zak³adowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. S³owackiego 8.
Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej
przez Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
„SKRAWMET” W. Olejniczak, S. Solka
i J. Stachurski spó³ka jawna – Sierpc, które
zaoferowa³o realizacjê zadania za kwotê
71.980,00 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 6 ofert – do kwoty 81.416,70 z³ brutto,
48. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na zakup drobnych nagród na potrzeby konkursu Radia Planeta FM Poznañ
i Starosty Poznañskiego „Co Ty wiesz o samorz¹dzie terytorialnym?” w ramach kampanii informacyjnej o powiecie poznañskim
odbywaj¹cej siê w dniach od 3 do 15 listopada 2010 r. w wysokoœci 700,00 z³ brutto
(na zakup drobnych nagród: pulsometry –
sztuk 8),
49. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Poznañskiego na lata
2011-2014.
50. w sprawie ustalenia projektu bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2011,
styczeñ 2011

21

51. w sprawie zatwierdzenia przyznanych nagród dla wyró¿niaj¹cych siê m³odych sportowców i oraz trenerów i dzia³aczy sportu
m³odzie¿owego z powiatu poznañskiego
w 2010 r. Zarz¹d zatwierdzi³ nastêpuj¹cy
podzia³ œrodków:
a) kategoria m³odzik: III nagroda –
1.500,00 z³, kategoria junior: I nagroda
– 2.500,00 z³, II nagroda – 2.000,00 z³,
III nagroda – 1.500,00 z³, kategoria m³odzie¿owiec: I nagroda – 2.500,00 z³,
II nagroda – 2.000,00 z³, III nagroda –
1.500,00 z³,
b) trenerzy sportu m³odzie¿owego: I nagroda – 2.500,00 z³, II nagroda –
2.000,00 z³,
c) dzia³acz sportu m³odzie¿owego: III nagroda – 1.500,00 z³. Podane kwoty s¹
kwotami netto,
52. w sprawie przyznania nagród finansowych
zawodnikom, którzy osi¹gnêli wysokie
wyniki sportowe w krajowym lub miêdzynarodowym wspó³zawodnictwie sportowym w 2010 r. Zarz¹d zatwierdzi³ 12
nagród po 1.000,00 z³ brutto ka¿da dla zawodniczek pi³ki siatkowej kobiet,
53. w sprawie kontynuacji promocji powiatu
poznañskiego poprzez emisjê billboardu
reklamowego na antenie TVP Poznañ przed
i po programie gospodarczym i jego zwiastunach. Przeznacza siê kwotê 8.000,00 z³
brutto na emisjê billboardu reklamowego na
antenie TVP Poznañ przed i po programie
gospodarczym „Biznes, czyli kto kogo?”
oraz jego zapowiedziach. Emisja grudniowego odcinka gospodarczego, informuj¹cego o najciekawszych wydarzeniach
w regionie, m.in. w powiecie poznañskim,
przewidziana jest na 14 grudnia 2010 r.,
a jego powtórki na 21 grudnia 2010 r. Przed
i po programie przewidziane s¹ 2 emisje
8-sekundowego billboardu reklamowego,
a po zwiastunach programu (od 10 do 14
grudnia 2010 r.) 10 emisji tego billboardu,
³¹cznie 12 emisji,
54. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na promocjê projektu „Promocja
zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznañskim” poprzez zamieszczenie tekstu podsumowuj¹cego projekt na
³amach „Gazety Wyborczej”, w dodatku
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poznañskim – za kwotê 10.476,60 z³ brutto.
Og³oszenie ukaza³o siê 19 listopada 2010 r.,
55. w sprawie zlecenia zamówienia na dostarczenie licencji na korzystanie z programu
komputerowego „Prawo oœwiatowe” w ramach programu „Lex dla Samorz¹du Terytorialnego” firmie Wolters Polska sp. z o.o.
– za kwotê 14.859,60 z³ brutto. Okres licencji
– od grudnia 2010 r. do listopada 2012 r.,
56. w sprawie zatwierdzenia podzia³u œrodków
bud¿etowych w 2010 r. na realizacjê œwiadczeñ przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom i rencistom w ramach
pomocy zdrowotnej. Zarz¹d zatwierdzi³ podzia³ kwoty 7.500,00 z³ dla 20 pracowników,
wysokoœæ pomocy od 300,00 z³ do 800,00 z³
brutto,
57. w sprawie zlecenia opinii oraz przygotowania projektu pism i decyzji dotycz¹cych
projektów prac geologicznych p. Ilonie
Dzikowskiej-Jaszczyk – Kozieg³owy, za
kwotê 900,00 z³ brutto,
58. w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne
udostêpnienie auli ZS nr 1 w Swarzêdzu dla
Urzêdu Miasta i Gminy w Swarzêdzu w celu
odbycia uroczystej sesji Rady Miejskiej,
59. w sprawie zmiany uchwa³y nr 3095/2010
Zarz¹du Powiatu w Poznaniu z dnia 29 paŸdziernika 2010 r. w sprawie zatwierdzenia
do realizacji projektu „Nowoczesna szko³a
– doskonalenie kwalifikacji nauczycieli
i pracowników administracji szkó³ Powiatu Poznañskiego”. Zmiana dotyczy ujêcia
w uchwale wysokoœci ca³kowitego kosztu
projektu – 265.400.00 z³ i wysokoœci dofinansowania – 225.590.00 z³,
60. w sprawie wyra¿enia zgody na przesuniêcie terminu wykonania robót dla zadania
„Remont dachu na prawym i lewym skrzydle budynku ZS nr 1 w Swarzêdzu os. Miel¿yñskiego 5a – umowa ZP. 3432-56/10
z dnia 21.10.2010 r.” – do dnia 2 grudnia
2010 r., tj. o 2 tygodnie. Przesuniêcie terminu nastêpuje z uwagi na d³ugotrwa³e opady
uniemo¿liwiaj¹ce wykonanie prac zewnêtrznych,
61. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia w trybie art. 4, pkt 8 ustawy
Prawo zamówieñ publicznych na œwiadczenie us³ug telefonii stacjonarnej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu
firmie INEA SA – Poznañ w okresie od
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. – za kwotê 39.363,60 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 2 oferty, druga oferta by³a na kwotê
44.164,56 z³ brutto,
62. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 4, pkt 8
ustawy Prawo zamówieñ publicznych dotycz¹cego zamieszczenia og³oszenia prasowego zwi¹zanego z zakoñczeniem
realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2406 Poznañ – Bolechowo
odcinek od mostu nad rzek¹ Wart¹ do
skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 196”.
Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej
przez firmê Polskapresse sp. z o.o. Oddzia³
Biuro Reklamy – Poznañ, która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê 2.810,88
z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 2 oferty, druga by³a na kwotê 4.758,00 z³ brutto,
63. w sprawie wyra¿enia zgody na przesuniêcie terminu wykonania robót dla zadania
„Budowa kompleksu sportowego w ramach
programu »Moje boisko – Orlik 2012« przy
ZS w Mosinie ul. Topolowa 2 – umowa ZP
3432-26110 z dn. 27.07.2010 r.” do dnia 24
listopada 2010 r., tj. o 1 tydzieñ – z uwagi
na d³ugotrwa³e deszcze uniemo¿liwiaj¹ce
prowadzenie prac na zewn¹trz,
64. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sk³ad, ³amanie, korekta, opracowanie graficzne, retusz zdjêæ,
naœwietlenie klisz, dostarczanie wersji elektronicznej, druk oraz sukcesywna dostawa
do siedziby Zamawiaj¹cego „Biuletynu
Powiatu Poznañskiego”, zatwierdzenia
SIWZ, powo³ania komisji,
65. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na zakup us³ugi cateringowej
zwi¹zanej z organizacj¹ konferencji naukowo-szkoleniowej pn. „Sprawnoœæ funkcjonowania zak³adu opieki zdrowotnej”
w wysokoœci 3.000,00 z³ brutto. Konferencja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Nauki o Zdrowiu na terenie NZOZ
Szpital w Puszczykowie we wspó³pracy
z Zak³adem Organizacji i Zarz¹dzania Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pod patronatem
Starosty Poznañskiego, w dniu 3 grudnia
2010 r.,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

66. w sprawie zakupu aktualizacji programów
komputerowych: Kadry, P³ace + Przelewy +
Zlecone firmy PROGRAMAN SA – Gdynia
za kwotê 1.971,52 z³ brutto – koszt licencji
w okresie od 8 grudnia 2010 r. do 8 grudnia
2011 r.,
67. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na pe³nienie nadzoru inwestorskiego nad realizacj¹ zadania „Remont
budynków mieszkalnych przy Specjalnym
Oœrodku Szkolno-Wychowawczym im.
Synów Pu³ku w Owiñskach, Pl. Przemys³awa 7 i 11 – Etap 1”, zatwierdzenia SIWZ,
powo³ania komisji przetargowej,
68. w sprawie zlecenia wykonania ekspertyzy
dotycz¹cej oceny stanu zdrowotnego drzewa
uszkodzonego podczas prac utwardzania
terenu w bezpoœrednim s¹siedztwie jego
systemu korzeniowego na dzia³ce o nr ew.
104/12, obrêb Swarzêdz – p. Tomaszowi
Bojarczukowi za kwotê 549,00 z³ brutto.
Wykonana ekspertyza bêdzie dokumentem
i podstaw¹ do wszczêcia postêpowania
administracyjnego celem wymierzenia administracyjnej kary za niew³aœciwe wykonywanie robót ziemnych w sposób szkodliwy dla
drzewa,
69. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia
publikacji na ³amach dziennika „Gazeta
Wyborcza” dot. informacji o charakterze
informacyjno-wizerunkowym na temat powiatu poznañskiego, z okazji 20-lecia poznañskiego wydania „Gazety Wyborczej” –
za kwotê 3.782,00 z³ brutto,
70. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na zakup us³ugi cateringowej zwi¹zanej z organizacj¹ spotkania honorowych
dawców krwi z okazji 25-lecia powstania
Klubu Honorowych Dawców Krwi przy
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Swarzêdzu –
w wysokoœci 2.000,00 z³,
71. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4, pkt 8
ustawy Prawo zamówieñ publicznych dotycz¹cego zamieszczenia og³oszenia prasowego zwi¹zanego z rozpoczêciem realizacji
projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie –
projekt powiatu poznañskiego w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób niepe³nosprawnych”. Zarz¹d
zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez
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firmê AGORA SA, Warszawa, Oddzia³
w Poznaniu, która z³o¿y³a ofertê za kwotê
1.668,96 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono dwie oferty, druga by³a na kwotê
2.254,56 z³ brutto,
72. w sprawie wyra¿enia zgody na z³o¿enie
w partnerstwie z Niepublicznym Zak³adem
Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa D¹browskiego” sp. z o.o. wniosku na realizacjê
projektu pn. „Termomodernizacja Szpitala
w Puszczykowie i Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach”. Program priorytetowy
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej pn. „System zielonych inwestycji – zarz¹dzanie energi¹
w budynkach u¿ytecznoœci publicznej”
przewiduje dofinansowanie kosztów termomodernizacji obiektów u¿ytecznoœci publicznej poprzez: po¿yczkê do wysokoœci
60% kosztów kwalifikowanych przedsiêwziêcia, dotacjê do wysokoœci 30% kosztów kwalifikowanych przedsiêwziêcia.
Minimalna wartoœæ projektu, który mo¿e
zostaæ zg³oszony do konkursu na realizacjê
ww. programu, wynosi 10 mln z³. Porozumienie ustala zasady wspó³pracy pomiêdzy Powiatem Poznañskim (lider projektu)
a NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof.
Stefana Tytusa D¹browskiego” sp. z o.o.
(partner projektu) w zwi¹zku ze z³o¿eniem
wniosku na realizacjê projektu pn. „Termomodernizacja Szpitala w Puszczykowie
i Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach”.
Projekt obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach Domu
Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach oraz
Szpitala w Puszczykowie,
73. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na wydanie publikacji pt. „PowódŸ
w powiecie poznañskim w 2010 r.” w wysokoœci 15.000,00 z³. Zarz¹d zleci³ wykonanie
ww. publikacji firmie MTJ Drukarnia Marieta Radolonek – Poznañ. Opracowanie
poœwiêcone bêdzie tegorocznej powodzi i lokalnym podtopieniem powsta³ym w wyniku
ulewnych opadów deszczu. Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych instytucji i mieszkañców powiatu,
a zawarte w niej uwagi i spostrze¿enia przyczyniæ siê maj¹ do lepszego zabezpieczenia
osób i mienia przed skutkami ¿ywio³u po-
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wodzi i ulewnych opadów. Stanowiæ bêdzie
tak¿e analizê i ocenê dzia³ania jednostek zarz¹dzania kryzysowego w gminach i powiecie podczas tegorocznej powodzi,
74. w sprawie organizacji æwiczeñ obronnych
i æwiczeñ zarz¹dzania kryzysowego w zak³adzie du¿ego ryzyka LUVENA S.A. w Luboniu. Zarz¹d przeznaczy³ kwotê do 4.000,00 z³
brutto na organizacjê æwiczeñ obronnych
i æwiczeñ zarz¹dzania kryzysowego w zak³adzie du¿ego ryzyka LUVENA S.A. w Luboniu w dniach 15-16 grudnia 2010 r. i na
zakup us³ugi gastronomicznej dla uczestników æwiczeñ. Celem realizowanych æwiczeñ
jest zapoznanie siê uczestników z „Planem
operacyjnym funkcjonowania powiatu” i zadaniami podwy¿szonego stanu gotowoœci
obronnej pañstwa czasu kryzysu oraz
procedurami reagowania na zaistnia³y akt
terrorystyczny powiatowych s³u¿b, stra¿y
i inspekcji. W trakcie æwiczeñ doskonalony
bêdzie proces wymiany informacji, konsultacji i podejmowania decyzji w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia chemicznego
w obiekcie zak³adu du¿ego ryzyka. Sprawdzone zostanie tak¿e funkcjonowanie
rozwi¹zañ wynikaj¹cych z zarz¹dzania kryzysowego, dotycz¹cych wspó³dzia³ania
organów i struktur administracji publicznej,
a tak¿e s³u¿b, stra¿y i inspekcji. Ze wzglêdu na majowo-czerwcow¹ powódŸ, która
nawiedzi³a powiat poznañski, przewidziane w dniach 10-11 czerwca br. æwiczenia
obronne i æwiczenia zarz¹dzania kryzysowego w ww. zak³adzie w Luboniu nie odby³y siê,
75. w sprawie nieodp³atnego przekazania dla
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Owiñskach sprzêtu elektronicznego
o ³¹cznej wartoœci 55.139,92 z³ brutto (linijka
brajlowska, 2 sztuki – cena jednej 23.399,00
z³ brutto; dyktafon, 24 szt. po 347,58 z³). Przekazany sprzêt znacznie przyczyni siê do
zwiêkszenia szans edukacyjnych i zawodowych uczniów. Sprzêt zosta³ zakupiony w ramach projektu „Wykluczamy wykluczenie –
projekt powiatu poznañskiego w zakresie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób niepe³nosprawnych” wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

76. w sprawie wyra¿enia z zgody na nieodp³atne
udostêpnienie sali gimnastycznej ZS w Mosinie Klubowi KS 120 Mosina do realizacji
zimowego procesu szkoleniowego dla dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy Mosina. Dyrektor ZS w Mosinie zaakceptowa³ wniosek
Klubu, zajêcia nie bêd¹ kolidowa³y z procesem kszta³cenia dzieci w szkole, poniewa¿
odbywaæ siê bêd¹ w godzinach wieczornych.
Ponadto Gmina Mosina udostêpnia nieodp³atnie na potrzeby uczniów ZS salê gimnastyczn¹ bêd¹c¹ pod zarz¹dem MOSiR,
77. w sprawie wyra¿enia zgody na zmianê kosztorysu realizacji zadania z zakresu pomocy
spo³ecznej w roku 2010 pn. „Dzia³ania na
rzecz integracji i zwiêkszenia uczestnictwa
w ¿yciu spo³ecznym TEATRACJE 2010”
(zmiana kosztów rodzajowych i nie maj¹
wp³ywu na wysokoœæ przyznanej dotacji),
78. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawê oprogramowania dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
79. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na
œwiadczenie us³ug serwisowych urz¹dzeñ
sieciowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ,
powo³ania komisji przetargowej,
80. w sprawie wyra¿enia zgody na dokonanie
zmian w umowie ZP 3432-16/10 z dnia 25
maja 2010 r. w czêœci dotycz¹cej terminu zakoñczenia prac przy zadaniu „Wykonanie
dokumentacji projektowej i realizacja oœwietlenia i monitoringu boisk sportowych”, realizowanych w ramach zadania „Promocja
zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznañskim”, zawartej z firm¹
ADA Ligot sp. z o.o. Budy Kozickie – Gostynin, z uwagi na przed³u¿aj¹ce siê procedury uzyskania pozwoleñ na budowê,
81. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj¹cego
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – ZS Mosina (J.N.),
82. w sprawie organizacji VIII P³ywackich
Mistrzostw Stra¿aków Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Powiatu Poznañskiego, które odby³y siê
4 grudnia 2010 r. na p³ywalni UAM. Zarz¹d
przeznaczy³ kwotê 1.000,00 z³ brutto na zakup nagród rzeczowych, 500,00 z³ brutto na
zakup artyku³ów spo¿ywczych,
83. w sprawie organizacji szkolenia dla Prezesów, Naczelników Jednostek Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych oraz Prezesów i Komendantów Zarz¹dów Miejskich, Gminnych
i Miejsko-Gminnych Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnej Powiatu Poznañskiego. Zarz¹d
przeznaczy³ kwotê do 3.000,00 z³ brutto na
organizacjê szkolenia i zakup us³ugi gastronomicznej dla uczestników szkolenia
(oko³o 120 osób), które odby³o siê w Luboniu w dniu 4 grudnia 2010 r. W trakcie
szkolenia uczestnicy zostali zapoznani
m.in. z zagadnieniami dotycz¹cymi: zarz¹dzania kryzysowego oraz wspó³dzia³ania z jednostkami OSP, wspó³dzia³ania
s³u¿b ratowniczych, finansowania jednostek OSP, sprawozdawczoœci za rok 2010,
84. w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne
udostêpnienie sali sesyjnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Szefów Wydzia³ów
Komunikacji 6 grudnia 2010 r. w godz.
9.00-14.00 na przeprowadzenie spotkania
160 dyrektorów wydzia³ów komunikacji
z przedstawicielem Ministerstwa Infrastruktury. Celem spotkania by³o m.in. omówienie zmian i ich konsekwencji i organizacji
nowego zadania powiatów, jakim jest usuwanie, przechowywanie i przejmowanie na
w³asnoœæ pojazdów,
85. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na promocjê powiatu poznañskiego
poprzez zamieszczenie dwóch publikacji –
informacji prasowych w ramach plebiscytu na
Najlepszego Sportowca i Trenera Wielkopolski na ³amach „G³osu Wielkopolskiego Polska
The Times” – w wysokoœci 12.200,00 z³. Gazeta „G³os Wielkopolski” jest organizatorem
corocznego plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Wielkopolski, którego zakoñczeniem jest Wielki Fina³, w bie¿¹cej,
53. edycji odbêdzie siê on w dniu 4 lutego
2011 r. Plebiscyt ten skierowany jest do
mieszkañców Wielkopolski, w tym równie¿
powiatu poznañskiego, którzy maj¹ mo¿liwoœæ zag³osowania na wybranych sportowców oraz trenerów. W ramach niniejszej
akcji na ³amach gazety opublikowane
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zostan¹ 2 artyku³y o sporcie w powiecie poznañskim. Artyku³y te, obejmuj¹ce 1/2 strony gazetowej, uka¿¹ siê w dniach 13 i 16
grudnia 2010 r. Jednoczeœnie Powiat Poznañski obejmie patronatem 53. Plebiscyt na
Najlepszego Sportowca i Trenera Wielkopolski 2010 r. Publikacja tekstów na temat
sportowców w powiecie jest doskona³¹
okazj¹ do promocji powiatu poznañskiego
oraz popularyzacji sportu. Realizacja powy¿szego zadania jest zgodna z za³o¿eniami
Strategii Promocji Powiatu Poznañskiego na
lata 2010-2015: cel strategiczny III – Promocja powiatu przez kulturê i sport oraz cel
strategiczny V – Wytworzenie silnego poczucia to¿samoœci mieszkañców,
86. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawê map turystycznych
Powiat Poznañski, atlasów rowerowych
Pierœcieñ Dooko³a Poznania, atlasów rowerowych Ziemiañski Szlak Rowerowy
Wydawnictwu Pietruska & Mierkiewicz Wydawnictwo i Bank Geoinformacji sp. z o.o. –
Poznañ, za kwotê 52.515,50 z³ brutto. Zgodnie z art. 67, ust. 1b ustawy Prawo zamówieñ
publicznych zamawiaj¹cy mo¿e udzieliæ zamówienia w trybie z wolnej rêki, jeœli dostawa mo¿e byæ œwiadczona tylko przez jednego
wykonawcê. Poniewa¿ prawa wy³¹czne przys³uguj¹ Wydawnictwu Pietruska & Mierkiewicz Wydawnictwo i Bank Geoinformacji
Sp. z o.o., udziela siê temu wykonawcy zamówienia na zakup i dostawê map i atlasów
w iloœci: mapa turystyczna Powiat Poznañski
– 6500 egz., atlas rowerowy Pierœcieñ Dooko³a Poznania – 2000 egz., atlas rowerowy
Ziemiañski Szlak Rowerowy – 1000 egz.
Ww. opracowania zawieraj¹ szczegó³owe
informacje o powiecie poznañskim,
87. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê myjni – dezynfektorów z przeznaczeniem dla potrzeb
NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. Prof.
Stefana Tytusa D¹browskiego” Sp. z o.o.
Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej
przez firmê ArjoHuntleigh Polska sp. z o.o.
– Komorniki, która zaoferowa³a realizacjê
zadania za kwotê 242.034,00 z³ brutto.
W postêpowaniu z³o¿ono 2 oferty, druga
oferta by³a na kwotê 254.232,00 z³ brutto,
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88. w sprawie zmiany bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2010,
89. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
Polskiej Wytwórni Papierów Wartoœciowych
SA, z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Sanguszki 1, zamówienia w trybie art. 67, ust. 1,
pkt 1, lit. a ustawy Prawo zamówieñ publicznych na dostawê dokumentów i oznaczeñ
komunikacyjnych – do kwoty 3.065.229,92 z³
brutto. Umowa bêdzie obowi¹zywaæ od
1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.,
90. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na organizacjê poczêstunku na potrzeby II Ogólnopolskiego Konkursu dla
M³odych Skrzypków im. Eugenii Umiñskiej, który odby³ siê w dniach 12-16 grudnia 2010 r. – do kwoty 2.000,00 z³ brutto,
91. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na organizacjê poczêstunku na
potrzeby Wielkiej Gali Charytatywnej
Fundacji Mam Marzenie, która odbêdzie siê
13 grudnia 2010 r. – do kwoty 2.000,00 z³
brutto,
92. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji programu ochrony œrodowiska dla gminy
Kleszczewo na lata 2008-2011 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2012-2015.
Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ ww. projekt
z uwagami,
93. w sprawie wyra¿enie zgody na bezp³atne
udostêpnienie auli ZS nr 1 w Swarzêdzu dla
Urzêdu Miasta i Gminy Swarzêdz w celu
odbycia uroczystej sesji Rady w dniu 30 listopada 2010 r. w godz. 16.00-20.00,
94. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj¹cego
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – ZS Rokietnica,
95. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj¹cego
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – ZS Rokietnica,
96. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj¹cego
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – ZS Rokietnica,
97. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj¹Biuletyn Powiatu Poznañskiego

cego siê o awans na stopieñ nauczyciela
mianowanego – ZS Rokietnica,
98. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegaj¹cego
siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego – ZS nr 1 Swarzêdz,
99. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez produkcjê felietonów o charakterze
gospodarczym i konsumenckim. Zarz¹d
przeznaczy³ na ten cel œrodki w wysokoœci
do 44.000,00 z³ brutto. 16 oko³o 3-minutowych felietonów bêdzie mia³o charakter
gospodarczy i konsumencki. Wykonawca
felietonów (Telewizja Polska SA, Oddzia³
w Poznaniu) w ramach z³o¿onej oferty zobowi¹za³ siê do emisji tych materia³ów w cyklu programów gospodarczych „Biznes,
czyli kto kogo”, nadawanych na antenie tej
stacji. W magazynie gospodarczym „Biznes, czyli kto kogo” poruszane bêd¹ zagadnienia ekonomiczne dotycz¹ce równie¿
potencja³u gospodarczego powiatu poznañskiego. Produkcja po³owy felietonów jest
form¹ promocji potencja³u gospodarczego
powiatu poznañskiego, jego wp³ywu na
gospodarkê ca³ego kraju oraz zaprezentowania najwa¿niejszych wydarzeñ gospodarczych z terenu naszego regionu. Ma za
zadanie stymulowaæ rozwój przedsiêbiorczoœci i przyci¹gn¹æ potencjalnych inwestorów. Produkcja pozosta³ych felietonów
ma na celu zapoznanie mieszkañców powiatu z funkcj¹ Powiatowego Rzecznika
Konsumentów oraz przybli¿yæ im przys³uguj¹ce prawa konsumenckie. Powiat poznañski wykupi licencjê na wszystkie
felietony. Realizacja tego przedsiêwziêcia
jest zgodna z za³o¿eniami „Strategii Promocji Powiatu Poznañskiego na lata 2010-2015”, Cel strategiczny IV – Stymulowanie rozwoju przedsiêbiorczoœci. Przyci¹gniêcie inwestorów, oraz Cel strategiczny V
– Wytworzenie silnego poczucia to¿samoœci mieszkañców z powiatem: atrakcyjna
propozycja do ¿ycia, wypoczynku, nauki,
pracy, biznesu.
II POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

2.

3.

4.

5.

Luboñ – Kocie Do³y. Projekt planu ustala
tereny zabudowy us³ugowej, tereny wód
powierzchniowych, tereny zieleni urz¹dzonej, tereny zieleni urz¹dzonej sportu i rekreacji, tereny zieleni urz¹dzonej i wód
powierzchniowych, tereny zieleni otwartej,
tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, tereny dróg publicznych dojazdowych, tereny dróg wewnêtrznych pieszo-rowerowych,
teren parkingu. Planem objêto obszar o powierzchni ok. 46,7 ha. Ustalenia planu nie
ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
po³o¿onych w mieœcie Buk, przy ul. Przemys³owej, dzia³ki o nr ewidencyjnych 1140
i 1141. Projekt planu ustala teren obiektów
produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz
zabudowy us³ugowej, teren zieleni izolacyjnej, teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki. Ustalenia projektu planu nie
ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi £êczyca i czêœci wsi Wiry obejmuj¹cej obszar dzia³ek nr: 120/8, 120/14,
66/2, 68 i 69 w £êczycy. Projekt planu ustala teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i us³ug, teren zabudowy
us³ugowej, teren drogi wewnêtrznej. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny
bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenów wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych na terenie dzia³ek 277/1
i 277/2. Projekt planu ustala teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug,
teren zieleni i wód powierzchniowych. Droga powiatowa DP 2390 znajduje siê poza
granicami opracowania. Ustalenia projektu
planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kórnik, rejon ul. M³yñskiej II. Projekt planu ustala teren zabudowy us³ugowej, tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Ustalenia projektu planu
styczeñ 2011
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nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹
Powiatu Poznañskiego,
6. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów po³o¿onych w rejonie drogi
krajowej S-11 Ko³obrzeg – Poznañ – Pleszew – Bytom, obrêb Dzieæmierowo i Kórnik – I etap. Projekt planu ustala tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami, tereny zabudowy
us³ugowej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej, tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów lub tereny
zabudowy us³ugowej, tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów lub tereny rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2,
tereny zieleni izolacyjnej, tereny wód powierzchniowych œródl¹dowych, tereny dróg
publicznych, teren ci¹gu pieszo-jezdnego,
teren ci¹gu pieszego. Ustalenia projektu
planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
7. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu po³o¿onego w Puszczykowie w rejonie
ulic: Go³êbia, fragment Studziennej z przyleg³¹ zabudow¹, Wysoka i Jaros³awska,
obrêb Puszczykowo Stare, ark. 9, 11, 12, 13,
14, 15 – czêœæ B. Projekt planu ustala tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy us³ugowej, teren
elektroenergetyki, tereny lasów, tereny zieleni krajobrazowej i lasów, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnêtrznych.
Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego.
III PROJEKTY UCHWA£ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZ¥D POWIATU NA SESJÊ
LISTOPADOW¥ RADY POWIATU:
1. w sprawie okreœlenia zasad sprzeda¿y lokali
mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ Powiatu Poznañskiego,
2. w sprawie przyjêcia Rocznego Programu
Wspó³pracy Powiatu Poznañskiego z Organizacjami Pozarz¹dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy
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o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011.
IV PODJÊTE POSTANOWIENIA:
1. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³ wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydzia³ów
Starostwa oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu.
2. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wnioskami
Komisji Rady Powiatu:
a) Komisji Oœwiaty i Wychowania, pismo
z dnia 20 paŸdziernika 2010 r.
b) Komisji Finansów i Gospodarowania
Mieniem Powiatu, pismo z dnia 26 paŸdziernika 2010 r.
3. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z pismem Wójta Gminy Dopiewo w sprawie gazyfikacji
miejscowoœci Lisówki w gminie Dopiewo,
w którym kieruje pytanie, czy Starostwo jest
zainteresowane zmian¹ systemu grzewczego
z oleju opa³owego na gazowy. W œwietle
przedstawionych wyliczeñ Zarz¹d wyra¿a
wstêpnie chêæ przyst¹pienia do wdra¿ania
zmiany systemu grzewczego na gazowy
w budynkach Domu Pomocy Spo³ecznej
w Lisówkach, wniosek jednak bêdzie móg³
byæ rozpatrywany, gdy bêd¹ w dyspozycji
wolne œrodki finansowe, wtedy zostanie podjêta ostateczna decyzja.
4. Zarz¹d Powiatu, na wniosek Dyrektor LO
w Kórniku, pozytywnie zaopiniowa³ kandydaturê pana Andrzeja Palucha – nauczyciela
szko³y na stanowisko zastêpcy dyrektora,
na czas nieobecnoœci Dyrektor LO.
5. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie
indywidualne ucznia I klasy ZS nr 1 w Swarzêdzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo,
do koñca roku szkolnego 2010/2011.
6. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem pokontrolnym w zwi¹zku z przeprowadzon¹ kontrol¹ problemow¹ na temat
realizacji wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie. Kontrola
zosta³a przeprowadzona w okresie od 15 do
17 wrzeœnia 2010 r. przez Wydzia³ Audytu
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu na podstawie upowa¿nienia udzielonego
przez Starostê Poznañskiego. Kontrola dotyczy³a wydatków wykonanych w 2009 i 2010
roku, przy czym ustalenia dokonane zosta³y
na podstawie próby wydatków wykonanych
w paŸdzierniku 2009 r. i w maju 2010 r.
Ustalenia kontroli zawarte zosta³y w protokole z dnia 30 wrzeœnia 2010 r. Do treœci protoko³u nie zosta³y wniesione zastrze¿enia.
Nie sformu³owano zaleceñ pokontrolnych.
7. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem
pokontrolnym w zwi¹zku z przeprowadzon¹
kontrol¹ problemow¹ na temat realizacji
wydatków na wynagrodzenia osobowe
i bezosobowe w Zespole Szkó³ w Mosinie
w okresie od 5 do 13 sierpnia 2010 r. przez
Wydzia³ Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu na podstawie upowa¿nieñ udzielonych przez Starostê. Kontrola
dotyczy³a wydatków wykonanych w 2009
i 2010 roku, przy czym ustalenia dokonane
zosta³y na podstawie próby wydatków
wykonanych w listopadzie 2009 roku
i w kwietniu 2010 roku. Ustalenia kontroli
zawarte zosta³y w protokole z dnia 2 listopada 2010 r. Do treœci protoko³u nie zosta³y wniesione zastrze¿enia. Sformu³owano
zalecenia pokontrolne.
8. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem pokontrolnym w zwi¹zku z przeprowadzon¹ kontrol¹ problemow¹ na temat
realizacji wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w SOSW w Mosinie
w okresie od 2 do 8 wrzeœnia 2010 r. przez
Wydzia³ Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu na podstawie upowa¿nienia udzielonego przez Starostê
Poznañskiego. Kontrola dotyczy³a wydatków wykonanych w 2009 i 2010 roku, przy
czym ustalenia dokonane zosta³y na podstawie próby wydatków wykonanych w listopadzie 2009 r. i w lutym 2010 r. Ustalenia
kontroli zawarte zosta³y w protokole z dnia
2 listopada 2010 r. Do treœci protoko³u nie
zosta³y wniesione zastrze¿enia. Sformu³owano zalecenia pokontrolne.
9. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem pokontrolnym w zwi¹zku z przeproBiuletyn Powiatu Poznañskiego

wadzon¹ kontrol¹ problemow¹ w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Kórniku. Kontrola
zosta³a przeprowadzona okresie od 22 do
dnia 24 wrzeœnia 2010 r. przez Wydzia³
Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu na podstawie upowa¿nienia
udzielonego przez Starostê Poznañskiego.
Wydzia³ przeprowadzi³ kontrolê problemow¹ na temat realizacji wydatków
na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.
Kontrola dotyczy³a wydatków wykonanych
w 2009 i 2010 roku, przy czym ustalenia
dokonane zosta³y na podstawie próby
wydatków wykonanych w paŸdzierniku
2009 r. i w maju 2010 r. Ustalenia kontroli
zawarte zosta³y w protokole z dnia 2 listopada 2010 r. Do treœci protoko³u nie zosta³y wniesione zastrze¿enia,
10. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem pokontrolnym w zwi¹zku z przeprowadzon¹ kontrol¹ problemow¹ w Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach, która zosta³a
przeprowadzona w okresie od 4 do 13 paŸdziernika 2010 r. przez Wydzia³ Audytu
i Kontroli na podstawie upowa¿nienia
udzielonego przez Starostê Poznañskiego.
Kontrola dotyczy³a wydatków wykonanych
w 2009 i 2010 roku, przy czym ustalenia
dokonane zosta³y na podstawie próby wydatków wykonanych w listopadzie 2009 r.
i w kwietniu 2010 r. Ustalenia kontroli zawarte zosta³y w protokole z dnia 8 listopada 2010 r. Do treœci protoko³u nie zosta³y
wniesione zastrze¿enia.
11. Zarz¹d Powiatu, w zwi¹zku z rozpoczynaj¹c¹ siê kolejn¹ edycj¹ konkursu „Modernizacja Roku 2010”, postanowi³ zg³osiæ do
ww. konkursu nastêpuj¹ce zadania:
– boisko do pi³ki no¿nej i plac zabaw
w Oœrodku Wspomagania Rodziny
w Kobylnicy, zrealizowane w ramach
programu „Promocja zdrowia poprzez
sport – zespó³ przyszkolnych otwartych
boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim”,
– boisko wielofunkcyjne i plac zabaw
w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie,
zrealizowane w ramach programu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³
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–

–

–

–

przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznañskim”,
boiska wielofunkcyjne w Zespole Szkó³
w Mosinie, zrealizowane w ramach programu „Promocja zdrowia poprzez sport
– zespó³ przyszkolnych otwartych boisk
wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim”,
boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkó³
w Rokietnicy Szko³a w Murowanej Goœlinie, zrealizowane w ramach programu
„Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim”,
boisko wielofunkcyjne w Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym w Mosinie,
zrealizowane w ramach programu „Promocja zdrowia poprzez sport – zespó³
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim”,
kompleks sportowy w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Puszczykowie, zrealizowany w ramach projektu „Moje boisko
– Orlik 2012”,

– kompleks sportowy w Zespole Szkó³
w Mosinie, zrealizowany w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012”,
– renowacja elewacji budynku szko³y
Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owiñskach (zg³oszenie równie¿ do
konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”).
12. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie
indywidualne dla ucznia ZS nr 1 w Swarzêdzu do koñca pierwszego semestru roku
szkolnego 2010/2011.
13. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie
indywidualne dla uczennicy ZS nr 2 w Swarzêdzu do koñca pierwszego semestru roku
szkolnego 2010/2011.
Opracowa³a:
Justyna Nowakowska
Wydzia³ Organizacyjny

Sprawozdanie od 1 grudnia do 17 grudnia 2010 r.
Zarz¹d Powiatu odby³ 6 protoko³owanych posiedzeñ: 3, 8, 10, 13, 14 i 17 grudnia 2010 roku.
I UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ ZARZ¥D:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów
zagospodarowania przestrzennego – 10 postanowieñ,
2. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy
Kleszczewo na lata 2008-2011 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2012-2015 –
z uwagami,
3. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4,
pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych na dostawê prasy codziennej oraz
publikacji dla Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, do lokalizacji mieszcz¹cych
siê przy ul. Jackowskiego 18 oraz przy ul.
S³owackiego 8 w Poznaniu, przedsiêbiorstwu KOLPORTER D.P. sp. z o.o. Oddzia³
Wielkopolski – za kwotê 33.236,81 z³ brutto. Zapytanie ofertowe skierowano do
trzech firm. Ofertê z³o¿y³y dwa przedsiê-
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biorstwa – druga oferta by³a na kwotê
36.895,58 z³ brutto,
4. w sprawie zlecenia asysty technicznej programu OPTIest „Ewidencja œrodków trwa³ych i wyposa¿enia” – firmie OPTIDATA Sp.
z o.o. z siedzib¹ w Krakowie. Koszt roczny
obs³ugi autorskiej wynosi 10.833,60 z³ brutto, p³atny w ratach miesiêcznych;
5. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia sali
nr 315 w dniu 14 grudnia 2010 r. w godzinach
od 11.00 do 15.00 w celu przeprowadzenia
zebrania sprawozdawczo-wyborczego za lata
2006-2010 Szkolnemu Zrzeszeniu Sportowemu Powiatu Poznañskiego,
6. w sprawie podania do publicznej wiadomoœci wykazu lokalu mieszkalnego nr 6
przeznaczonego do sprzeda¿y w trybie
bezprzetargowym, stanowi¹cego w³asnoœæ
Powiatu Poznañskiego, po³o¿onego w Puszczykowie przy ul. Libelta 29. Wykaz dot.
lokalu podlega wywieszeniu na okres 21 dni
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Ponadto informacjê o wywieszeniu
tego wykazu podaje siê do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie w prasie lokalnej, na
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Poznaniu oraz na tablicy og³oszeñ w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
przy ul. S³owackiego 8,
7. w sprawie udzielenia pe³nomocnictwa panu
Grzegorzowi Kêdziorze (pracownikowi firmy
DEMIURG Kompleksowa Obs³uga Inwestycji, bêd¹cej podwykonawc¹ konsorcjum
DAWAR Sport Sp. z o.o. i DAWAR PLUS
Dariusz Komar) do reprezentowania Powiatu
Poznañskiego w celu dokonania uzgodnieñ
projektu dotycz¹cego boiska wielofunkcyjnego na terenie Oœrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
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 budowy,
8. w sprawie zlecenia opieki autorskiej programu Bud¿et Pro 4.0 – firmie Sputnik Software
Sp. z o.o. w Poznaniu. Koszt roczny obs³ugi
autorskiej wynosi 492,00 z³ brutto. Opieka
autorska polega na œwiadczeniu us³ug w zakresie konsultacji technicznych, usuwania
b³êdów, dostosowania systemu do zmian
ustawowych, przekazywaniu nowych wersji
bêd¹cych wynikiem prac rozwojowych,
9. w sprawie zlecenia opieki autorskiej systemu finansowo-ksiêgowego Foka Pro
firmie Sputnik Software Sp. z o.o. w Poznaniu. Koszt roczny obs³ugi autorskiej wynosi 10.455,00 z³ brutto p³atny w ratach
kwartalnych. Opieka autorska polega na
œwiadczeniu us³ug w zakresie konsultacji
technicznych, usuwania b³êdów, dostosowania systemu do zmian ustawowych,
przekazywaniu nowych wersji bêd¹cych
wynikiem prac rozwojowych,
10. w sprawie uniewa¿nienia postêpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê sprzêtu komputerowego
i oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu z mo¿liwoœci¹ sk³adani ofert czêœciowych – II czêœci. Zarz¹d
postanowi³ uniewa¿niæ:
– czêœæ I (dostawa sprzêtu komputerowego), poniewa¿ nie z³o¿ono ¿adnej oferty nie podlegaj¹cej odrzuceniu,
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– czêœæ II (dostawa oprogramowania), poniewa¿ jedyna z³o¿ona oferta przewy¿sza
kwotê, któr¹ Zamawiaj¹cy zamierza przeznaczyæ na sfinansowanie zamówienia,
11. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania wymiany lub naprawy: piszcza³ek prospektowych, piszcza³ek drewnianych, piszcza³ek metalowych, wiatrowni
sto¿kowych, kontuaru, klawiatur manua³owych i peda³owych, mieszków i innych
niezbêdnych elementów organów w koœciele parafialnym pw. Matki Boskiej Czêstochowskiej w Kroœnie (gm. Mosina). Zarz¹d
przyj¹³ sprawozdanie z wykonania ww. zadania za kwotê 80.000,00 z³. Parafia wykona³a w terminie prace okreœlone w umowie
z dnia 10 czerwca 2010 r. i z³o¿y³a sprawozdanie z wykonania wymiany lub naprawy
wraz z protoko³em odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Poznaniu. Wydzia³ Promocji sprawdzi³
sprawozdanie i nie wniós³ do niego uwag,
12. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na œwiadczenie us³ug najmu ³¹czy telekomunikacyjnych dla potrzeb
Powiatu Poznañskiego. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez Crowley Data
Poland Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie za
kwotê 116.680,80 z³ brutto. Wybrana oferta jest jedyn¹ wa¿n¹ ofert¹ z³o¿on¹ w zakresie przedmiotowego postêpowania,
13. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywn¹ dostawê, wykonanych przez Wykonawcê zgodnie z ustaw¹
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym oraz Rozporz¹dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów – tablic
rejestracyjnych z blachy aluminiowej. Zarz¹d
zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez firmê
UTAL Sp. z o.o., Poznañ – Gruszczyn, która
zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê
551.458,30 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 6 ofert – do kwoty 1.128.271,25 z³ brutto,
14. w sprawie uchylenia uchwa³y nr 3144/10
z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie
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przeznaczenia œrodków finansowych na wydanie publikacji pt. „PowódŸ w powiecie poznañskim w 2010 roku”. Wykonawca zg³osi³
koniecznoœæ wyd³u¿enia ustalonego wczeœniej terminu wykonania zlecenia. Zaproponowany termin to pocz¹tek stycznia 2011 r.
W zwi¹zku z koñcz¹cym siê rokiem bud¿etowym i koniecznoœci¹ rozliczenia wydatków za rok bie¿¹cy 2010 r. zlecenie zostanie
powierzone innej firmie,
15. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na wydanie publikacji pt. „PowódŸ
w powiecie poznañskim w 2010 roku”.
Zarz¹d postanowi³ zleciæ wydanie publikacji pt. „PowódŸ w powiecie poznañskim
w 2010 roku” firmie Centrum Promocji
i Us³ug TIM Media Spó³ka z o.o., Katowice, za kwotê 15.000,00 z³ brutto. Termin wykonania zadania – 28 grudnia 2010 r.,
16. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez zakup czasu antenowego na emisjê
billboardu reklamowego przy emisji specjalnego œwi¹tecznego wydania programu
„Studio Poznañ” w TVP Poznañ – za kwotê 14.640,00 z³ brutto. Billboard reklamowy
emitowany bêdzie 24 razy: przy programie
„Studio Poznañ” w dniu 25 grudnia 2010 r.
oraz przy zwiastunach tego programu
w okresie od 19 do 24 grudnia 2010 r.,
17. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na udzielenie kredytu na
sfinansowanie deficytu bud¿etu na rok 2010
w kwocie 14.200.000,00 z³. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez
Bank Handlowy SA, Warszawa, który zaoferowa³ realizacjê zamówienia za kwotê
1.033.936,90 z³ brutto. W postêpowaniu
z³o¿ono 4 oferty na kwoty: 1.033.936,90
z³, 1.269,188,71 z³, 1.182.775,86 z³ oraz
1.242.183,42 z³ brutto,
18. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na œwiadczenie us³ugi
ca³odobowej ochrony budynku po³o¿onego
w Poznaniu przy ul. S³owackiego 8 wraz
z terenem przyleg³ym. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez Spó³dzielniê
Pracy „Po³ysk” – Poznañ, która zaoferowa³a realizacjê zadania za kwotê 116.805.24 z³
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brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 4 oferty na
kwoty od 116.805,24 z³ do 141.176,40 z³
brutto. Jeden oferent zosta³ wykluczony,
19. w sprawie upowa¿nienia pani Agnieszki
Przybylskiej oraz pana Piotra Pietrygi do
przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznañskiego
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i spo³ecznych osób niepe³nosprawnych”, dofinansowanego z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Dane osobowe
uczestników projektu bêd¹ przetwarzane
zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych w ramach Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
(PEFS). Upowa¿nienie obowi¹zuje do odwo³ania, nie d³u¿ej ni¿ do 31 grudnia 2015 r.,
20. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê sprzêtu sportowego,
sprzêtu rehabilitacyjnego oraz wyposa¿enia
boisk sportowych z przeznaczeniem na potrzeby projektu „Promocja zdrowia poprzez
sport – zespó³ przyszkolnych otwartych boisk
wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim”,
dofinansowanego ze œrodków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z podzia³em na III czêœci. Zarz¹d zatwierdzi³ w zakresie:
– czêœci I (sprzêt sportowy do gier i æwiczeñ) – wybór oferty z³o¿onej przez Firmê Handlow¹ „LEGEND” Export –
Import Marek Wrzesiñski, Wroc³aw,
która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê 31.252,74 z³ brutto,
– czêœci II (sprzêt rehabilitacyjny) – wybór
oferty z³o¿onej przez Sportech Sp. z o.o.,
Poznañ, która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê 9.840,64 z³ brutto,
– czêœci III (wyposa¿enie boisk sportowych) – wybór oferty z³o¿onej przez
Sportech Sp. z o.o., Poznañ, która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê
23.949,08 z³ brutto. W postêpowaniu
z³o¿ono w czêœci I – 5 ofert, II – 3 oferty, III – 4 oferty,
21. w sprawie przyznania dodatkowych œrodków dla szkó³ na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku
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2010: SOSW w Owiñskach – 3.837,00 z³,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Luboniu – 3.980,00 z³,
22. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na remont budynków
mieszkalnych przy Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym im. Synów Pu³ku w Owiñskach, Plac Przemys³awa 7 i 11
– Etap I. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty
z³o¿onej przez Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe „MIRTECH” Miron Skrzeczkowski, Czarnków, które
zaoferowa³o realizacjê zadania za kwotê
546.997,84 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 9 ofert, od kwoty 546.997,84 z³ do
798.577,65 z³ brutto. Jeden oferent zosta³
wykluczony, a 4 oferty odrzucone,
23. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na pe³nienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacj¹ zadania „Remont budynków mieszkalnych przy Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym im.
Synów Pu³ku w Owiñskach, Plac Przemys³awa 7 i 11 – Etap I”. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez Nadzór Budowlany Tadeusz Bielejewski, Po³ajewo,
który zaoferowa³ realizacjê zamówienia za
kwotê 6.588,00 z³ brutto. W postêpowaniu
z³o¿ono 2 oferty, druga oferta by³a na kwotê
21.960,00 z³ brutto,
24. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania odbicia uszkodzonych tynków na wie¿y i elewacji pó³nocnej,
oczyszczenia powierzchni murów, uzupe³nienia uszkodzonych gzymsów i profili
tynkiem wapiennym, przygotowania pod³o¿a pod nowe tynki i wykonanie nowych
tynków wapiennych w miejsce skutych
przy budynku koœcio³a parafialnego pw.
Œw. Idziego w Modrzu. Zarz¹d przyj¹³ sprawozdanie z wykonania ww. zadania za
kwotê 30.000,00 z³. Parafia rzymskokatolicka pw. Œw. Idziego w Modrzu (gm. Stêszew) wykona³a w terminie prace okreœlone
w umowie z dnia 10 czerwca 2010 r. i z³o¿y³a sprawozdanie z wykonania zadania
wraz z protoko³em odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytBiuletyn Powiatu Poznañskiego

kowym dokonanym przez przedstawiciela
Powiatowego Konserwatora Zabytków.
Wydzia³ Promocji sprawdzi³ sprawozdanie
i nie wniós³ do niego uwag,
25. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê artyku³ów
biurowych, papieru, materia³ów eksploatacyjnych do drukarek i teczek dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Poznaniu z mo¿liwoœci¹ sk³adania ofert czêœciowych – IV
czêœci. Zarz¹d zatwierdzi³ w zakresie:
– czêœci I (dostawa artyku³ów biurowych)
– wybór oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorcê DAXER Dawid Kruœ, Poznañ,
który zaoferowa³ realizacjê zamówienia
za kwotê 2.767,67 z³ brutto, stanowi¹c¹
sumê cen jednostkowych (umowa realizowana bêdzie do wykorzystania kwoty 84.200,00 z³ brutto),
– czêœci II (dostawa papieru) – wybór
oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorcê
DAXER Dawid Kruœ, Poznañ, który
zaoferowa³ realizacjê zamówienia za
kwotê 512,54 z³ brutto, stanowi¹c¹
sumê cen jednostkowych (umowa realizowana bêdzie do wykorzystania kwoty 70.500,00 z³ brutto),
– czêœci III (dostawa materia³ów eksploatacyjnych do drukarek) – wybór
oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorcê
DAXER Dawid Kruœ, Poznañ, który
zaoferowa³ realizacjê zamówienia za
kwotê 10.955,09 z³ brutto, stanowi¹c¹
sumê cen jednostkowych (umowa realizowana bêdzie do wykorzystania kwoty 137.000,00 z³ brutto),
– czêœci IV (dostawa teczek) – wybór
oferty z³o¿onej przez Firmê Us³ugowo-Handlow¹ „ANNA” Anna Bia³obrzycka, Gniezno, która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê 0,39 z³
brutto, stanowi¹c¹ cenê jednostkow¹
(umowa realizowana bêdzie do wykorzystania kwoty 23.000,00 z³ brutto).
26. w sprawie przeznaczenia œrodków finansowych na publikacjê ¿yczeñ œwi¹tecznych
Zarz¹du Powiatu na ³amach gazet: „Polska
G³os Wielkopolski”, „Fakt”, „Gazeta Wyborcza” i „Powiaty – Gminy”. Zarz¹d postanowi³ przeznaczyæ œrodki finansowe na
styczeñ 2011
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publikacjê ¿yczeñ na ³amach prasy w nastêpuj¹cych tytu³ach:
– w dzienniku „Polska G³os Wielkopolski” – w dodatku pt. „Pasa¿ Kultury”,
który uka¿e siê w pi¹tek 24 grudnia
2010 r. – koszt publikacji obejmuj¹cy
1/2 strony kolorowej wynosi 2.806,00 z³
brutto,
– w dzienniku „Fakt” – w dodatku œwi¹tecznym, który uka¿e siê w pi¹tek 24
grudnia 2010 r. – koszt og³oszenia obejmuj¹cy 1/2 strony kolorowej wynosi
1.830,00 z³ brutto,
– w dzienniku „Gazeta Wyborcza” – na
stronach g³ównych wydania poznañskiego ukazuj¹cego siê w pi¹tek 24
grudnia 2010 r. – koszt publikacji obejmuj¹cej 1/2 strony kolorowej wynosi
2.854,80 z³ brutto,
– w dwutygodniku „Powiaty – Gminy” –
data publikacji: 15-30 grudnia 2010 r. –
koszt publikacji obejmuj¹cej 1/4 strony
kolorowej wynosi 244,00 z³ brutto.
£¹czny koszt publikacji ¿yczeñ wynosi
7.743,80 z³ brutto. Wydawcy udzielili rabatów od zwyczajowych cen,
27. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy autorskiej oraz serwis programowy
Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw FINN 8 SQL i serwisy internetowe zwi¹zane z e-Urzêdem, z firm¹
LTC Sp. z o.o., Wieluñ. Umowa zawarta
zostanie na okres 36 miesiêcy. Miesiêczny
koszt us³ugi wynosi 4.880,00 z³ brutto,
28. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych na œwiadczenie
us³ug w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 – firmie
REMONDIS Sanitech Poznañ Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Poznaniu za kwotê 11.093,76 z³
brutto. Umowa zostanie zawarta na okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.,
29. w sprawie wskazania dwóch cz³onków Zarz¹du Powiatu Poznañskiego do podpisania
umowy kredytowej z Bankiem Handlowym
w Warszawie SA. Zarz¹d wskaza³ Starostê
Jana Grabkowskiego oraz Wicestarostê Tomasza £ubiñskiego do podpisania umowy
kredytowej na sfinansowanie deficytu
bud¿etowego w roku 2010 w kwocie
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14.200.000,00 z³. Zaci¹gniêcie powy¿szego kredytu jest nastêpstwem przeprowadzonej procedury przetargowej zgodnie
z ustaw¹ Prawo zamówieñ publicznych,
30. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie œcieków z firm¹ „Aquanet” S.A. w odniesieniu do nieruchomoœci stanowi¹cej
w³asnoœæ Powiatu Poznañskiego, po³o¿onej
w Poznaniu przy ul. S³owackiego 8. Umowa zosta³a zawarta na okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2011 r. W bud¿ecie zosta³y
zagwarantowane œrodki: na dostarczenie
wody – do kwoty brutto 18.000,00 z³, us³uga odprowadzania œcieków – do kwoty
brutto 25.000,00 z³,
31. w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej
„Zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr
433 Swarzêdz – G¹dki w m. ¯erniki – ETAP
II”. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ projekt
zmiany przebiegu ww. drogi. W ramach
opracowania, w celu poprawy bezpieczeñstwa ruchu ko³owego i pieszego, projektuje
siê budowê chodnika o d³ugoœci ok. 1 km
³¹cz¹cego miejscowoœci ¯erniki i Tulce,
wykonanie nak³adki wzmacniaj¹cej istniej¹c¹ konstrukcjê wraz z remontem krawêdzi
jezdni oraz budowê odcinka kanalizacji
deszczowej. Inwestycja nie ingeruje w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
32. w sprawie udzielenia upowa¿nienia panu
Tomaszowi £ubiñskiemu, Wicestaroœcie
Poznañskiemu do podpisywania pism dotycz¹cych zmiany specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, zatwierdzania dokumentacji z przeprowadzonych postêpowañ o udzielenie zamówienia publicznego
i korespondencji dotycz¹cej postêpowañ
o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych przez Powiat Poznañski. Upowa¿nienie jest wa¿ne na czas pe³nienia
funkcji Wicestarosty Poznañskiego,
33. w sprawie aneksowania umowy o zlecenie
wykonania programu zdrowotnego powiatu
poznañskiego w roku 2010 w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy – zawartej
ze Specjalistyczn¹ Przychodni¹ Lekarsk¹
EDICTUM Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu.
Zgodnie z umow¹ Wykonawca zobowi¹zany jest do wykonania maksymalnej liczby
szczepieñ (trzy dawki) u 971 dziewcz¹t, co
stanowi oko³o 56% populacji z rocznika
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1997. O udziale w szczepieniach decydowa³a kolejnoœæ zg³oszeñ. Na dzieñ 24 listopada 2010 r. liczba dziewczynek, którym
podano I dawkê szczepionki, wynios³a 846.
W 11 gminach zainteresowanie szczepieniami by³o wiêksze, ni¿ okreœlono w za³¹czniku do ww. umowy, w zwi¹zku z tym firma
Edictum utworzy³a listê rezerwow¹, na której zarejestrowa³o siê 55 osób. Wobec powy¿szego Zarz¹d postanowi³ aneksowaæ
umowê poprzez zmianê za³¹cznika do umowy dotycz¹cego maksymalnej liczby osób
objêtych szczepieniami w poszczególnych
gminach.
II POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla dzia³ek po³o¿onych w Jasiniu przy
ul. Rabowickiej oznaczonych numerami
geodezyjnymi 298/299/1, 301/3, 303/18,
303/19, 304/1, 304/2 (gm. Swarzêdz). Projekt planu ustala tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny komunikacji
– dróg wewnêtrznych. Ustalenia projektu
nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego. Jednoczeœnie Zarz¹d
zwróci³ uwagê, ¿e lokalizacja zabudowy
mieszkaniowej w bezpoœrednim s¹siedztwie
terenów przemys³owych, terenów magazynów i terenów us³ug wchodz¹cych w sk³ad
Specjalnej Strefy Ekonomicznej spowoduje
przenikanie siê funkcji zabudowy i mo¿e
w przysz³oœci doprowadziæ do zaburzenia
³adu przestrzennego oraz generowania konfliktów spo³ecznych,
2. uzgodnienia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
przyleg³ych do obwodnicy miasta Buk (drogi wojewódzkiej nr 307) na odcinku od ul.
Dworcowej do ul. Grodziskiej, w zakresie
dzia³ki o numerze ewidencyjnym 728/81.
Projekt planu ustala tereny zabudowy us³ugowej oraz obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów. Ustalenia projektu nie
ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
3. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Chludowie (gm. Suchy Las) na terenie pomiêdzy
drog¹ krajow¹ nr 11, granic¹ so³ectw ChluBiuletyn Powiatu Poznañskiego

dowo i Golêczewo, torami kolejowymi oraz
granic¹ z gmin¹ Oborniki. Projekt planu
ustala tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz tereny zabudowy
us³ugowej, tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolno stoj¹cej z dopuszczeniem zabudowy us³ugowej, tereny zabudowy us³ugowej, tereny zieleni, tereny obs³ugi
komunikacji samochodowej, tereny wód
powierzchniowych, lasy, tereny zalesieñ, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, tereny infrastruktury technicznej,
tereny ci¹gu pieszo-jezdnego, tereny dróg
publicznych – drogi ekspresowe, tereny dróg
publicznych – drogi zbiorcze, tereny dróg
publicznych – drogi lokalne, tereny dróg
publicznych – drogi dojazdowe. Teren opracowania obejmuje drogê powiatow¹ 2427P
– ul. Dworcowa w Chludowie. Ustalenia
projektu planu nie wyznaczaj¹ nowych terenów, które powinny stanowiæ w³asnoœæ Powiatu Poznañskiego,
4. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w Borówcu – rejon ulic
Czereœniowej i Wiœniowej (gm. Kórnik).
Projekt planu ustala tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ugowej, tereny zieleni urz¹dzonej, tereny lasów, tereny dróg publicznych, tereny
dróg wewnêtrznych. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹
Powiatu Poznañskiego,
5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
aktywizacji gospodarczej w rejonie ¯ernik,
Koninka i G¹dek (gm. Kórnik). Projekt planu ustala tereny obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów oraz zabudowy us³ugowej, tereny zieleni krajobrazowej, teren
urz¹dzeñ elektroenergetycznych, teren drogi
publicznej, teren drogi wewnêtrznej – pêtla
autobusowa. Poza granicami opracowania
znajduje siê droga powiatowa 2489P. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny
bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
6. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœciach Mrowino, Napachanie i Rokietnica – tereny ci¹gu ekologicznego
Samicy Pami¹tkowskiej. Projekt planu
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ustala tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy ekstensywnej o charakterze rezydencjalnym w zieleni
urz¹dzonej, tereny korytarza ekologicznego, tereny osnowy ekologicznej, tereny wód
powierzchniowych, tereny infrastruktury
technicznej, tereny komunikacji: tereny
dróg gminnych dojazdowych, tereny dróg
wewnêtrznych, teren przeznaczony pod
poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 184.
Poza granicami opracowania znajduje siê
droga powiatowa 2400P (po wschodniej
czêœci planu) oraz droga powiatowa 2423P
(pó³nocna czêœæ planu). Ustalenia projektu
planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
7. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœci Rokietnica, rejon ulic Sportowej,
Szamotulskiej i Kolejowej. Projekt planu
ustala teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug, teren zabudowy us³ugowej, sportu i rekreacji, teren drogi publicznej,
teren drogi wewnêtrznej. Teren drogi publicznej oznaczony symbolem KDL zlokalizowany jest wzd³u¿ drogi powiatowej
2400P (ul. Szamotulska) i drogi powiatowej
nr 2425P (ul. Kolejowa), stanowi w³asnoœæ
Gminy Rokietnica i mo¿e byæ przeznaczony w przysz³oœci pod poszerzenie drogi powiatowej,
8. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów
po³o¿onych w miejscowoœci Niepruszewo
(gm. Buk), dzia³ki o nr ewid. 244/2 i 243/2.
Projekt planu ustala teren zabudowy us³ugowej oraz obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów, teren drogi publicznej,
klasy dojazdowej, teren drogi wewnêtrznej
oraz teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. Ustalenia projektu planu nie
ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
9. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Robakowo – dzia³ki nr ewid. 206/9 i 206/10,
gm. Kórnik. Projekt planu ustala tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny
bêd¹ce w³asnoœci¹ Powiatu Poznañskiego,
10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Robako-
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wie – rejon ul. ¯ernickiej (gm. Kórnik). Projekt planu ustala tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz us³ugowej, tereny zabudowy zagrodowej, teren
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz zabudowy us³ugowej, tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów
oraz zabudowy us³ugowej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny zieleni krajobrazowej, tereny
rolnicze, teren infrastruktury technicznej –
elektroenergetyka, tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja, teren infrastruktury
technicznej, tereny wód powierzchniowych
œródl¹dowych, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnêtrznych. Ustalenia projektu
planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoœci¹
Powiatu Poznañskiego.
III PROJEKTY UCHWA£ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZ¥D POWIATU NA SESJÊ
RADY POWIATU:
1. w sprawie wyra¿enia zgody na przyjêcie
darowizny prawa w³asnoœci nieruchomoœci
po³o¿onych w gminie Swarzêdz, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: obrêb Jasin, arkusz mapy nr 1, dzia³ka nr 97,
184, 210/1, na rzecz Powiatu Poznañskiego,
2. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznañskiego na
lata 2011-2014,
3. w sprawie przyjêcia projektu bud¿etu Powiatu na 2011 r. – autopoprawka,
4. w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej
Powiatu Poznañskiego na 2010 r.,
5. w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasaj¹cych z up³ywem roku bud¿etowego 2010 oraz ustalenia ostatecznego
terminu ich wydatkowania.
IV PODJÊTE POSTANOWIENIA:
1. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³ wnioski w sprawie
zmian w planach finansowych wydzia³ów
Starostwa oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu.
2. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie indywidualne dla ucznia ZS w Bolechowie do koñca roku szkolnego 2010/2011,
w wymiarze 12 godzin tygodniowo.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Sprawozdanie z posiedzeñ komisji
w Poznaniu w gr udniu 2010 r.

sta³ych

Rady

Powiatu

ä 13 grudnia 2010 r.
Podczas obrad Komisji Ochrony Œrodowiska
i Rolnictwa wybrano Wiceprzewodnicz¹cego
Komisji. Goœciem posiedzenia by³a Renata
Ciurlik, Skarbnik Powiatu Poznañskiego, która przedstawi³a projekt bud¿etu Powiatu na
2011 rok. Komisja przyjê³a projekt.

by³o zaopiniowanie projektu bud¿etu Powiatu na
2011 rok, który przedstawi³a Skarbnik Powiatu.
Komisja zapozna³a siê tak¿e ze sprawozdaniem
z dzia³alnoœci Komisji w III kadencji Rady
Powiatu. W posiedzeniu komisji uczestniczyli
Jan Grabkowski, Starosta Poznañski i Tomasz
£ubiñski, Wicestarosta Poznañski.

Komisja Promocji Rozwoju i Integracji Europejskiej odby³a posiedzenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Goœciem obrad
by³a Skarbnik Powiatu Poznañskiego, która
omówi³a projekt bud¿etu Powiatu na 2011 rok.
Komisja przyjê³a projekt oraz dokona³a wyboru
Wiceprzewodnicz¹cego Komisji.

ä 16 grudnia 2010 r.
Komisja Rewizyjna przyjê³a propozycje do planu kontroli na rok 2011.

ä 14 grudnia 2010 r.
G³ównym punktem obrad Komisji Polityki
Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia by³o zaopiniowanie projektu bud¿etu Powiatu na 2011 rok,
który przedstawi³a Skarbnik Powiatu Poznañskiego. Jednoczeœnie wybrano Wiceprzewodnicz¹c¹ Komisji.
ä 15 grudnia 2010 r.
Komisja Oœwiaty i Wychowania dokona³a wyboru Wiceprzewodnicz¹cej Komisji oraz zaopiniowa³a projekt bud¿etu Powiatu na 2011 rok,
przedstawiony przez Skarbnik Powiatu Poznañskiego.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki dokona³a wyboru Wiceprzewodnicz¹cego
Komisji. G³ównym punktem porz¹dku obrad
Sprawozdania...
dok. ze s. 36

Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury wybra³a Wiceprzewodnicz¹c¹ Komisji. Komisja zaopiniowa³a projekt bud¿etu
Powiatu na 2011 r. Omówiono propozycje do
Planu Pracy Komisji na 2011 r. W spotkaniu
uczestniczyli: Starosta i Wicestarosta Poznañski oraz Skarbnik Powiatu.
ä 21 grudnia 2010 r.
Komisja Finansów i Gospodarowania Mieniem
Powiatu dokona³a wyboru Wiceprzewodnicz¹cego Komisji. G³ównym punktem obrad
by³o zaopiniowanie projektu bud¿etu Powiatu
na 2011 rok oraz projektów uchwa³ na sesjê
Rady. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Starosta i Wicestarosta Poznañski oraz Skarbnik Powiatu.
Przygotowali:
Karol Cenkier,
Krystyna Kotkowska
i Lidia Martysz
Biuro Rady

w Mosinie dla uczniów klasy II zasadniczej
szko³y zawodowej w zawodzie introligator.

3. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie indywidualne dla ucznia SOSW w Mosinie do koñca roku szkolnego 2010/2011,
w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

5. Zarz¹d Powiatu pozytywnie zaopiniowa³
kandydaturê pani Anny Budnik na pe³ni¹c¹
obowi¹zki wicedyrektora na czas nieobecnoœci wicedyrektora ZS nr 1 w Swarzêdzu.

4. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na realizacjê
dokszta³cania w formie konsultacji indywidualnych w Wojewódzkim Oœrodku Dokszta³cenia i Doskonalenia Zawodowego

Opracowa³a:
Anna Kozio³kiewicz
Wydzia³ Organizacyjny

Biuletyn Powiatu Poznañskiego
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Przypadaj¹ca w ubieg³ym roku 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina obchodzona
by³a równie¿ na terenie powiatu poznañskiego. W Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym dla uczniów z niepe³nosprawnoœci¹
intelektualn¹ w Mosinie jubileusz sta³ siê doskona³¹ okazj¹ do zorganizowania imprez
edukacyjnych przybli¿aj¹cych postaæ i twórczoœæ wybitnego artysty.
Spo³ecznoœæ Oœrodka uczestniczy³a w ró¿norodnych formach zajêæ, takich jak:
– „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem œwiata obywatel” – monta¿ s³owno-muzyczny prezentuj¹cy kolejne lata ¿ycia
kompozytora powi¹zane z jego muzyk¹,
– „Spotkanie z Chopinem” – wywiad-rzeka
z kompozytorem wype³niony pokazem
multimedialnym,
– „Obrazy malowane muzyk¹ Chopina” – zajêcia twórcze przy s³uchaniu muzyki,

Fundatorzy w Mosinie
W czwartek 18 listopada 2010 r. za³o¿yciele Fundacji Stypendialnej dla zdolnych
studentów z niezamo¿nych rodzin spotkali
siê z uczniami i nauczycielami Zespo³u Szkó³
im. Adama Wodziczki w Mosinie.
Na coroczne spotkanie z m³odzie¿¹ przybyli z Krakowa prof. Hanna i Antoni Dziatkowiakowie. W swoich wyst¹pieniach goœcie mówili
o trudnych warunkach, w których spêdzali m³odoœæ i zdobywali wykszta³cenie, ale mimo to
wytrwale d¹¿yli do celu. Zachêcali m³odzie¿,
aby mia³a odwagê marzyæ i konsekwentnie realizowa³a swoje pragnienia.
Profesor Antoni Dziatkowiak zaprezentowa³
swoj¹ ksi¹¿kê pt. „Serce i skalpel”, w której
opisuje m.in. dzieciñstwo i m³odoœæ spêdzone
w Mosinie. Kilkanaœcie egzemplarzy ksi¹¿ki
z okolicznoœciow¹ dedykacj¹ wrêczy³ wyró¿nionym uczniom i nauczycielom Zespo³u Szkó³.
Uczniowie przekazali fundatorom akt nadania tytu³u Przyjació³ M³odzie¿y Mosiñskiej.
Goœcie ze wzruszeniem podkreœlali, ¿e poœród
wielu zaszczytów i odznaczeñ w³aœnie to wyró¿nienie jest dla nich najcenniejsze.
Zdzis³aw Miko³ajczak
Radny Powiatu Poznañskiego
Przewodnicz¹cy Rady Fundacji
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Zdjêcie: Beata Szulc

Chopin oczami dzieci

Uczniowie uczcili 200. rocznicê urodzin Chopina

– „Chopin oczami dzieci” – g³oœne czytanie
fragmentów ksi¹¿ki Doroty Wa¿yñskiej-Konopielko,
– „Czarodziejska kula” – interaktywne animacje, filmy, gry z portalu www.kula.gov.pl,
– projekcja filmu muzyczno-dokumentalnego
„Chopin” wg scenariusza wybitnego muzykologa Mieczys³awa Tomaszewskiego,
– „Serce Fryderyka Chopina pozosta³o w Polsce” – prezentacja multimedialna z komentarzem,
– „Poeta fortepianu” – konkurs szkolny
z wiedzy o Chopinie dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
– „Kompozytor sercom Polaków najbli¿szy” –
konkurs dla uczniów szko³y podstawowej.
Wspólna praca m³odzie¿y i nauczycieli pozwoli³a uczciæ urodziny wielkiego Polaka, staj¹c siê jednoczeœnie atrakcyjn¹ opowieœci¹
o Chopinie w mosiñskim Oœrodku.
Beata Szulc
nauczyciel bibliotekarz SOSW w Mosinie

Gratulujemy!
Andrzej Horbik, kierownik Zespo³u
Pieœni i Tañca „Wiwaty” zosta³ uhonorowany statuetk¹ „Odnowiciel 2010”.
Gmina Pobiedziska wyró¿ni³a muzyka
za zas³ugi w krzewieniu kultury i tradycji narodowej, w tym kierowanie najprê¿niej dzia³aj¹c¹ sekcj¹ artystyczn¹
w historii Pobiedzisk oraz za ogromny
wk³ad w wychowanie dzieci i m³odzie¿y.
Redakcja Biuletynu
serdecznie gratuluje wyró¿nienia!

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

XI Powiatowe Kolêdowanie w Buku
Najpiêkniejsze polskie kolêdy, m.in.: „Wœród nocnej ciszy”, „Dzisiaj w Betlejem”,
ale tak¿e prawos³awne „Cwiet myslienyj” i ³aciñskie „Adeste fideles” rozbrzmiewa³y
podczas XI Powiatowego Kolêdowania w Buku.
certach oraz uroczystoœciach pañstwowych;
œpiewa³ w Wolsztynie, Krakowie, Czêstochowie, Gdañsku Oliwie, Zakopanem, Sanoku.
Chór posiada w swoim repertuarze utwory patriotyczne, sakralne, ludowe oraz przeboje polskiej muzyki rozrywkowej.
Na zakoñczenie z koncertem na wyj¹tkowym instrumencie, fletni Pana, wyst¹pi³ Marcin Lewandowski. Inspiracje i pierwsze szlify
artysta czerpa³ z kompozycji i aran¿acji Edwarda Simoniego, a obecnie siêga po œwiatowe

Podczas Powiatowego Kolêdowania wyst¹pi³ m.in. Chór
Zamku Kórnickiego Castellum Cantans…

… oraz Chór Harmonia z Buku

Nastêpnie zaprezentowa³ siê Chór Parafialny
Soli Deo, który dzia³a przy koœciele pod wezwaniem Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie i liczy 20 osób. W jego wykonaniu
mo¿emy us³yszeæ zarówno sakraln¹ muzykê
dawn¹, jak i wspó³czesne pieœni zwi¹zane z kalendarzem Koœcio³a katolickiego. Dotychczas
chór mo¿na by³o us³yszeæ w wielu koœcio³ach Poznania i okolic, a w roku 2008 równie¿ w koœcio³ach polskich w Wilnie. Chór w zesz³ym roku
obchodzi³ jubileusz dziesiêciolecia istnienia,
a wiêc jest równolatkiem naszego Przegl¹du.
Jako ostatni zaprezentowa³ siê zespó³ gospodarzy. Chór Harmonia, bo o nim mowa,
dzia³a przy Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Buku. Obecnie chór liczy 25 osób w wieku od 13 do 75 lat. Zespó³ powsta³ w grudniu
1994 roku. Jego za³o¿ycielem jest absolwent
Akademii Muzycznej w Poznaniu Dariusz Starosta. Zespó³ bierze udzia³ w przegl¹dach, kon-

standardy muzyki ró¿nych artystów, a tak¿e niekwestionowanego króla fletni Pana – Gheorghe
Zamfira. Brzmienie jego instrumentu mo¿na
us³yszeæ w kolêdach i pastora³kach Ireny Jarockiej, Andrzeja Cierniewskiego i innych polskich
wykonawców. Marcin Lewandowski ma na
swoim koncie kilka udanych audycji w lokalnych stacjach radiowych i poznañskiej telewizji.
Goœciem honorowym przegl¹du by³ ks. pra³at Jan Stanis³awski, przedstawiciel ksiêdza arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego, Metropolity
Poznañskiego. Nie zabrak³o równie¿ organizatorów, ksiêdza dziekana, kanonika Andrzeja
Szczepaniaka oraz przedstawicieli w³adz samorz¹dowych: Tomasza £ubiñskiego, Wicestarosty Poznañskiego oraz Stanis³awa Filipiaka,
Burmistrza Miasta i Gminy Buk, a tak¿e radnych gminnych i powiatowych.
Bernadeta Jaœkowiak
Wydzia³ Promocji

Zdjêcia: Bernadeta Jaœkowiak

Bukowska fara corocznie goœci wybrane
amatorskie chóry z powiatu poznañskiego.
W tym roku wyst¹pi³y trzy z nich. Jako pierwszy zaœpiewa³ Chór Zamku Kórnickiego Castellum Cantans z Kórnika. Grupa istnieje od
paŸdziernika 1999 roku, a nad jej wizerunkiem
artystycznym czuwa dyrygent Marek Gandecki. Chór uczestniczy³ w konkursach i przegl¹dach muzyki chóralnej, zdobywaj¹c liczne
nagrody. Koncertowa³ równie¿ poza granicami:
w Holandii, Austrii, Niemczech oraz Czechach.
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