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Powiat Tatrzański partnerem
Powiatu Poznańskiego

Powiat Tatrzański z siedzibą w Zakopanem został nowym 
partnerem Powiatu Poznańskiego. List intencyjny o współpracy 
podpisali: Jan Grabkowski, Starosta Poznański i Andrzej Gąsieni-
ca-Makowski, Starosta Tatrzański. Uroczystość odbyła się w po-
niedziałek 13 sierpnia w Zakopanem przy okazji III Europejskich 
Targów Produktów Regionalnych.

Współpraca samorządów obu powiatów będzie obejmowa-
ła działania promocyjne, wymianę kulturalną oraz dzielenie 
się doświadczeniami na polu ochrony środowiska. Starostowie 
zobowiązali się również to stworzenia dogodnych warunków 
do współpracy pomiędzy instytucjami oraz podmiotami gospo-
darczymi z obu regionów. Podpisanie listu intencyjnego ma się 
również przyczynić do zacieśnienia kontaktów między społecz-
nościami obu powiatów. 

Anna Jacznik
Gabinet Starosty
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Samorządowcy z powiatów: poznańskiego i tatrzańskiego brali udział w III Europejskich 
Targach Produktów Regionalnych

W parku znajdują się m.in. liczne przyrządy dydaktyczne
oraz sprzęt do zabawy

Wypuszczenie balonów ofi cjalnie zainaugurowało działanie parku

Porozumienie o współpracy samorządów podpisano w Zakopanem

W uroczystości uczestniczyli również m.in.: 
Marek Woźniak, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego oraz Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równe-
go Traktowania.

Park będzie służył osobom niewidomym 
i niedowidzącym do nauki samodzielnego 
poruszania się po mieście. Na powierzchni 
około 2 hektarów odtworzono klimat ogrodu 
barokowego, łącząc go z parkiem krajobrazo-
wym. Znajdują się tam urządzenia imitujące 
prawdziwy ruch uliczny, modele architekto-
niczne rzeczywistych miejsc oraz specjalne 
przyrządy dydaktyczne (zabawki dźwiękowe, 
równoważnie, huśtawki, tory przeszkód itp.). 
Przygotowanie do życia w świecie ludzi wi-
dzących będzie polegało na symulacji różnych 
zdarzeń i sytuacji. Dzieci nauczą się m.in. po-
konywać krawężniki czy poruszać się po róż-
nych nawierzchniach. Dodatkowo na terenie 
parku powstał tzw. „ogród sensorycznych do-
znań”, czyli miejsce oddziałujące na wszystkie 
zmysły. Ogród, oprócz stymulowania rozwo-
ju osób niewidomych, będzie pełnił również 

Park Orientacji Przestrzennej już otwarty!
Pierwszy w Polsce i jedyny w Europie Park Orientacji Przestrzennej powstał przy 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 
W otwarciu obiektu 3 września wziął udział prof. Jerzy Buzek, były Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego, który od początku wspierał ideę budowy parku.

funkcję integracyjną – mają się tam odbywać 
zajęcia dla widzących uczniów szkół maso-
wych. 

Radości z powstania obiektu nie krył Jan 
Grabkowski, Starosta Poznański: Dzięki ko-
rzystaniu z parkowych obiektów nasi pod-
opieczni nie tylko przygotują się do swobod-
nego i bezpiecznego poruszania się w terenie, 
ale także będą mogli nabyć umiejętności dotąd 
zarezerwowane dla widzących rówieśników, 
jak np. jazda na rowerze czy na rolkach.  

Koszt budowy parku to około 6 mln zł. Po-
łowa tej kwoty pochodzi z budżetu Powiatu 
Poznańskiego, druga część – ze środków unij-
nych.

Park Orientacji Przestrzennej to nie jedyny 
innowacyjny projekt realizowany w Ośrodku 
w Owińskach. Na terenie powiatowej placów-
ki znajduje się pierwsze w Polsce laboratorium 
tyfl oakustyczne. To nowocześnie wyposażona 
wygłuszona sala, w której uczniowie poznają 
odgłosy miasta. Od grudnia ubiegłego roku 
w Owińskach można zwiedzać, unikalną na 
skalę europejską, stałą ekspozycję tyfl ologicz-
ną, obejmującą zbiory przyrządów wykorzy-
stywanych przez niewidomych na przestrzeni 
kilkuset lat, m.in. mapy, tabliczki brajlowskie 
i grafi ki dotykowe.

Anna Jacznik
Gabinet Starosty
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Kwiaty pod pomnikiem ofi ar represji znaj-
dującym się przy policyjnym kościele garnizo-
nowym przy ul. Swoboda w Poznaniu złożył 
Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu. 
Na cokole wyryto nazwiska prawie 400 za-
mordowanych policjantów z terenu dawnego 
województwa poznańskiego.

We wtorek 24 lipca w Czerwonaku odbyły 
się uroczystości ku czci funkcjonariuszy, któ-
rzy zginęli w walce z hitlerowcami w 1945 
roku. Wieńce pod Pomnikiem Poległych Po-
licjantów złożyli: Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański oraz Zygmunt Jeżewski, Członek 
Zarządu Powiatu. 

Dzień później obchody Święta Policji prze-
niosły się do auli Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, gdzie na uroczystej gali w obec-
ności pocztów sztandarowych wręczono po-
licjantom odznaczenia i awanse. Przed aulą 
mieszkańcy mogli obejrzeć sprzęt na co dzień 
wykorzystywany przez funkcjonariuszy – za-
prezentowano m.in. radiowozy i motocykle 
drogówki oraz ambulans pirotechniczny z ro-
botem do unieszkodliwiania ładunków wybu-
chowych.

Święto Policji
Oddaniem hołdu policjantom zamordowanym przez hitlerowców i NKWD rozpo-

częły się w poniedziałek 23 lipca wielkopolskie obchody Święta Policji. W tegorocznych 
uroczystościach tradycyjnie wzięli udział przedstawiciele władz powiatu poznańskiego. 

W piątek 27 lipca rozstrzygnięto konkurs na 
najlepszego dzielnicowego w Poznaniu i po-
wiecie poznańskim. Nagrodę główną w wy-
sokości 3,5 tys. zł z rąk Starosty Jana Grab-
kowskiego odebrał starszy sierżant Łukasz 
Wójcicki (Komisariat w Swarzędzu), drugie 
miejsce zajął sierżant Michał Biskup (Buk), 
a trzecie - młodszy aspirant Paweł Michalski 
(Kórnik). Najlepszych dzielnicowych wybra-
ła komisja złożona z przedstawicieli Zarządu 
Powiatu, Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku oraz Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu.

Podczas uroczystości na placu przy ul. Szy-
linga w Poznaniu wyróżniający się policjanci 
oraz pracownicy Komendy odebrali odzna-
czenia i awanse. Wyróżnieni zostali także 
reprezentanci Powiatu Poznańskiego. Wice-
starosta Tomasz Łubiński został odznaczony 
brązowym „Medalem za zasługi dla Policji”. 
Natomiast Piotr Burdajewicz, Przewodniczący 
Rady Powiatu otrzymał od mł. insp. Romualda 
Kustera, pełniącego obowiązki Komendanta 
Miejskiego Policji, specjalne podziękowania 
za zaangażowanie w rozwój tej formacji.

Tomasz Skupio
Asystent Starosty

Powiatowe stoisko można było odwiedzać 
przez cały czas trwania Festiwalu, czyli od 
9 do 12 sierpnia. Wszyscy chętni mogli otrzy-
mać tam informacje dotyczące atrakcji tu-
rystycznych regionu, a także przewodniki 
i gadżety promocyjne. Nie zabrakło także kon-
kursów z wiedzy o powiecie oraz zabaw dla 
najmłodszych.

Największe atrakcje czekały na licznie od-
wiedzających Festiwal gości w niedzielę. 
W trakcie „Dnia z Powiatem Poznańskim” 
można było spróbować tradycyjnego rokiet-
nickiego „rumpucia”, czyli gęstej, jarzynowej 
zupy z wkładką mięsną. W rolę szefa kuchni 
wcielił się Starosta Jan Grabkowski, któremu 
w przygotowaniu potrawy pomagali wójtowie: 
Bartosz Derech z Rokietnicy i Grzegorz Woj-
tera z Suchego Lasu.   

W niedzielę ogłoszono wyniki organizowa-
nego wspólnie z Powiatem Poznańskim plebi-
scytu „Głosu Wielkopolskiego” na najpopular-
niejszego wójta/burmistrza regionu. Pierwsze 
miejsce wśród samorządowców z podpoznań-
skich gmin zajął włodarz Stęszewa Włodzi-
mierz Pinczak. Na podium znaleźli się jeszcze: 
Jan Broda, Wójt Komornik oraz Michał Pod-

Smakowity dzień
z Powiatem Poznańskim

Już po raz VI na Starym Rynku w Poznaniu królowały przysmaki ze wszystkich 
stron Polski i wielu regionów świata – wszystko to za sprawą Festiwalu Dobrego Sma-
ku. Tradycyjnie ostatni dzień tej kulinarnej imprezy poświęcony był Powiatowi Po-
znańskiemu. 

sada, Burmistrz Pobiedzisk. Natomiast tytuł 
„Gminy na Plus” zdobyła Mosina. Nagrody 
zwycięzcom plebiscytu wręczył Starosta Jana 
Grabkowski.

Podczas powiatowego święta na scenie Fe-
stiwalu wystąpił zespół „Dzieci Papy” ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, któ-
ry zaśpiewał również przy „Niewidzialnym 
mieszkaniu” ustawionym na poznańskim 
Starym Rynku. W tym zaaranżowanym na 
mieszkanie kontenerze, po otrzymaniu gogli 
imitujących wady wzroku, osoby widzące 
mogą poznać świat osób niewidomych. Ta 
powiatowa inicjatywa, promująca wrześnio-
we otwarcie Parku Orientacji Przestrzennej 
w Owińskach, cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem gości Festiwalu.  

Anna Jacznik
Gabinet Starosty
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Policjanci tradycyjnie obchodzili w lipcu swoje święto 

Starosta Jan Grabkowski wręczył nagrody zwycięzcom 
plebiscytu „Głosu Wielkopolskiego”

Podczas „Dnia z Powiatem Poznańskim” serowano słynny 
rokietnicki rumpuć

Podczas tegorocznych obchodów ogłoszono wyniki konkursu na 
najlepszego dzielnicowego w Poznaniu i powiecie poznańskim
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Planowana przez rząd reorganizacja są-
dów w miastach powiatowych była jednym 
z tematów czerwcowego Konwentu Staro-
stów Województwa Wielkopolskiego, który 
odbył się w Starostwie Powiatowym w Po-
znaniu. W spotkaniu wzięli również udział 
parlamentarzyści z regionu. 

Gospodarzem spotkania był Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański. Obradom przewodniczył 
Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski. 

Obecni na posiedzeniu starostowie przekony-
wali posłów, że zapowiadane zmiany w orga-
nizacji sądownictwa spowodują oddalenie są-
dów od mieszkańców małych miejscowości, co 
jednocześnie może doprowadzić do obniżenia 
znaczenia powiatów. Starostowie podzielili się 
z parlamentarzystami swoimi uwagami na temat 
służb i inspekcji będących w gestii powiatów. 
Zwrócono również uwagę na palący problem fi -
nansowania samorządów lokalnych, podkreśla-
jąc konieczność wprowadzenia nowych źródeł 
dochodów oraz rozwiązania niwelujące ograni-
czenia inwestycyjne. 

Najważniejsze działania podejmowane przez 
Związek Powiatów Polskich przedstawili: Ru-
dolf Borusiewicz, Sekretarz Generalny ZPP 
oraz Ludwik Węgrzyn, ekspert ZPP. Omówili 
oni m.in. najnowszy projekt nowelizacji ustawy 
o działalności leczniczej.

W kwestii zdrowia publicznego głos zabrał 
także Leszek Wojtasiak, Wicemarszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego, który skupił się na 
kontraktacji i funkcjonowaniu ratownictwa me-
dycznego w latach 2013-2018. 

Michał Dziedzic
Asystent Starosty 

Spotkanie starostów z parlamentarzystami

We wtorek 26 czerwca władze Poli-
techniki Poznańskiej ofi cjalnie otworzy-
ły Centrum Mechatroniki, Biomechaniki 
i Nanoinżynierii, wmurowano także kamień 
węgielny pod kolejną wielką inwestycję – 
Centrum Dydaktyczne Wydziału Technolo-
gii Chemicznej. 

Uroczystość była okazją do uhonorowania 
osób od lat zaangażowanych w rozwój uczelni. 
Z rąk prof. Adama Hamrola, Rektora Politech-
niki Poznańskiej medal „Za zasługi dla uczelni” 
odebrał Starosta Jan Grabkowski.

Nowy budynek Wydziału Technologii Che-
micznej będzie zlokalizowany na terenie kam-
pusu Politechniki Poznańskiej na Piotrowie 
i będzie miał kształt zbliżony do litery „H”. 
Jego skrzydła połączy szklany łącznik. Znaj-
dzie się w nim m. in. dwupoziomowa sala po-
kazowa oraz osiem sal zajęciowych. Centrum 
ma kosztować łącznie 100 mln zł, z czego 86 
mln zł dofi nansuje Unia Europejska. Zakończe-

Starosta Grabkowski zasłużony
dla Politechniki Poznańskiej

nie prac budowlanych planowane jest na począ-
tek 2014 roku.

Projektanci kompleksu budynków zadbali 
o to, aby studenci mogli również korzystać z bli-
skości rzeki. Od strony Warty zaprojektowane są 
tarasy z zielenią i miejscami wypoczynkowymi. 
Docelowo budynki kampusu połączą się z bul-
warami, które mają powstać bezpośrednio nad 
wodą.

Tomasz Skupio
Asystent Starosty

Mszą św. w kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela rozpoczęły się w Poznaniu obcho-
dy 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Dokładnie o godzinie 17, w godzinę 

Uczcili pamięć powstańców
„W”, zawyły syreny, przypominające o wal-
kach, które rozpoczęły się 1 sierpnia 1944 
roku. W Powstaniu krwawą ofi arę złożyli nie 
tylko warszawiacy, ale również Wielkopola-
nie, których walczyło przeszło ośmiuset. 

Po nabożeństwie przedstawiciele rządu i sa-
morządu oraz tłumy poznaniaków przemasze-
rowały ulicami Fredry i aleją Niepodległości 
pod Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego 
i Armii Krajowej, gdzie odbyły się główne 
uroczystości. Po okolicznościowych przemó-
wieniach i apelu pamięci Mieczysław Ferenc, 
Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu złożył 
pod pomnikiem wieniec kwiatów. Poznańskie 
obchody zakończyły się wręczeniem odzna-
czeń oraz inscenizacją przygotowaną przez 
grupę historyczną. 

Tomasz Skupio
Asystent Starosty

28 czerwca 1956 to wyjątkowa data w no-
wożytnych dziejach Poznania i Wielkopol-
ski. Tegoroczne uroczystości upamiętniają-
ce tamte tragiczne wydarzenia zgromadziły 
licznie przybyłych mieszkańców Poznania 
i powiatu poznańskiego. 

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
przedstawicieli władz – przybył m.in. Wojewo-
da Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, 
Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny 
oraz Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński. 

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w in-
tencji ofi ar Czerwca 56, która miała miejsce 
w kościele oo. Dominikanów w Poznaniu. 
Następnie zgromadzeni przemaszerowali al. 
Niepodległości na plac Mickiewicza, gdzie 
odbyły się główne uroczystości, zakończone 
apelem pamięci i składaniem kwiatów po Po-
mnikiem Ofi ar Czerwca 1956.

Dokładnie 56 lat temu z Zakładów Hipolita 
Cegielskiego na ulice Poznania wyszli robot-
nicy, domagający się przestrzegania ich prawa 
do godziwego wynagrodzenia za pracę. Ów-

56. rocznica Poznańskiego Czerwca

czesny reżim wysłał przeciwko nim 10 tysięcy 
żołnierzy i 4 setki czołgów, zabijając 58 osób. 

Michał Dziedzic
Asystent Starosty
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Władze Politechniki Poznańskiej uhonorowały osoby
zaangażowane w rozwój uczelni

Hołd powstańcom oddał Mieczysław Ferenc,
Członek Zarządu Powiatu

Rocznicowe obchody odbyły się na Placu Mickiewicza
 w Poznaniu 

Wielkopolscy starostowie rozmawiali z posłami m.in.
 o reorganizacji sądów
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„Paszport Podróżnika” to tytuł akcji pro-
mującej produkt turystyczny Powiatu Po-
znańskiego „Śladami Podróżników dookoła 
Poznania”. Odwiedzając miejsca związane ze 
znanymi postaciami, można wygrać powiato-
we upominki. 

W akcji bierze udział pięć atrakcyjnych tury-
stycznie miejsc powiatu: Muzeum – Pracownia 
Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, 
Zamek w Kórniku, Pałac w Rogalinie, Zgroma-
dzenie Słowa Bożego – Księża Werbiści w Chlu-
dowie oraz Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie 
w Uzarzewie. W jednym z tych punktów należy 
odebrać podstemplowany „Paszport Podróżnika”, 
następnie zebrać pieczątki z pozostałych czterech 
miejsc, a kompletnie ostemplowany paszport 
przesłać do Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
(ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań). Powiato-
wy upominek otrzyma każda osoba, która zbierze 
wszystkie pięć pieczątek. 

Zabawie, jak i produktowi turystycznemu 
patronują podróżnicy: Arkady Fiedler, hrabia 
Edward Raczyński, hrabia Władysław Zamoyski 
oraz o. Marian Żelazek SVD.

Agnieszka Wojtunik
Wydział Promocji

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Na szlaku podróżników

Po raz trzeci przyznano Nagrody Powia-
tu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury za 2011 rok. Wyróżnie-
nia podczas czerwcowej sesji Rady Powia-
tu w Poznaniu wręczyli: Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański oraz Piotr Burdajewicz, 
Przewodniczący Rady. 

Pierwszą nagrodę w wysokości 8 000 zł 
otrzymał Zdzisław Pawlaczyk, kierownik 
muzyczno-wokalny Zespołu Pieśni i Tańca 
„Lusowiacy”. Drugiej nagrody nie przyznano. 
Trzecie wyróżnienie i 2 500 zł odebrali człon-
kowie kapeli „Plewiszczoki” z Plewisk. 

Laureatów wyłoniła Komisja ds. Nagród za 
Działalność Kulturalną, w skład której weszli: 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański; Tomasz 
Łubiński, Wicestarosta Poznański; Piotr Bur-
dajewicz, Przewodniczący Rady; Grażyna 

Głowacka,  Przewodnicząca Komisji Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu; 
Barbara Antoniewicz, członkini Komisji praz 
Daria Kowalska-Tonder, dyrektor Wydziału 
Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Agnieszka Wojtunik
Wydział Promocji

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Nagrody Powiatu Poznańskiego rozdane

Tytuł „Najwyższej Jakości QI 2012” otrzy-
mało Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Urząd 
kierowany przez Jana Grabkowskiego, Staro-
stę Poznańskiego został nagrodzony za wielo-
letnie wdrażanie i promowanie idei jakości.  

Wyróżnienie przyznała poznań-
skiemu Starostwu kapituła złożo-
na z przedstawicieli Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, Polskiego Forum ISO 9000 
oraz dziennikarzy redakcji „Dzien-
nika Gazety Prawnej”.  

Proces wdrażania systemu za-
rządzania jakością w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu rozpo-
czął się w 2006 roku. Poprzedziły go kilku-
miesięczne przygotowania, podczas których 
skorygowano strukturę organizacyjną Urzędu 
oraz zidentyfi kowano zasoby i kwestie wyma-
gające poprawy. Dzięki tym działaniom już od 

„Najwyższa Jakość” dla
Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

sześciu lat Starostwo posiada stosowne cer-
tyfi katy potwierdzające skuteczne wdrożenie 
systemu zgodnego z Normą ISO 9001. 

Już na wstępie naszych działań założyliśmy, 
że zdobycie certyfi katu nie jest celem samym 

w sobie, lecz jedynie narzędziem 
umożliwiającym coraz lepsze dopa-
sowanie się do potrzeb i oczekiwań 
naszych klientów – mówi Starosta 
Grabkowski. W Starostwie udało się 
wprowadzić szereg rozwiązań orga-
nizacyjnych, które mają bezpośred-
nie przełożenie na proces obsługi 
i zadowolenie interesantów – przede 
wszystkim dostęp do wielu usług 
przez internet, wszelkie udogodnie-

nia dla osób niepełnosprawnych oraz system 
ochrony danych osobowych oparty o najnowo-
cześniejsze rozwiązania informatyczne. 

Anna Jacznik
Gabinet Starosty   

92. rocznica „Cudu nad Wisłą”
Piętnastego sierpnia, w Święto Wojska 

Polskiego a zarazem w 92. rocznicę Bitwy 
Warszawskiej w całej Polsce odbyły się uro-
czyste defi lady i apele. Również w Poznaniu 
przedstawiciele armii, władz rządowych 
i samorządowych oraz mieszkańcy regionu 
zebrali się na Placu Adama Mickiewicza, by 
uczcić święto żołnierzy. 

Po uroczystym apelu, przemówieniach i sal-
wach honorowych zebrani goście przemasze-
rowali pod Dom Żołnierza, gdzie pod tablicą 
poświęconą poległym i pomordowanym żoł-
nierzom w latach II wojny światowej, w imie-
niu samorządu powiatu poznańskiego wieniec 
złożył Wicestarosta Poznański, Tomasz Łu-
biński. 

Dom Żołnierza jest miejscem symbolicz-
nym, bowiem od momentu zajęcia Poznania 
przez nazistów w 1939 roku aż do zakończenia 
II wojny światowej, funkcjonował jako miej-
sce kaźni Polaków.

Tomasz Skupio
Asystent Starosty

Obchody Święta Wojska Polskiego miały miejsce przy Domu 
Żołnierza w Poznaniu 

Pierwszą nagrodę odebrał Zdzisław Pawlaczyk, kierownik 
zespołu „Lusowiacy”   
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cji obrony cywilnej. Następnie zespoły mu-
siały pokonać tor przeszkód składający się 
z 10 konkurencji. Zawodnicy mieli m.in. za 
zadanie ratowanie tonącego, gaszenie miej-
scowego źródła ognia, odgruzowywanie po-
szkodowanych i udzielanie rannym pierwszej 
pomocy. 

Pierwsze miejsce oraz puchar Starosty Po-
znańskiego wywalczyła drużyna gminy Mu-
rowana Goślina, drugie miejsce zajął zespół 
z Pobiedzisk, miejsce trzecie przypadło re-
prezentacji Puszczykowa. Zawodnicy najlep-
szych drużyn otrzymali indywidualne nagrody 
rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Zawody zorganizowały: Wydział Bezpie-
czeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu oraz Gmina Murowana Goślina.

Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa,

Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich

Starostwo Powiatowe w Poznaniu  

U C H W A Ł Y
p o d j ę t e  p o d c z a s  S e s j i  R a d y  P o w i a t u  w  P o z n a n i u
w  d n i u  2 3  m a j a  2 0 1 2  r o k u

 Uchwała nr XVIII/146/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142. poz. 1592, 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, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 
r. Nr 92,poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 
r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887) 
w związku z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, 
poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570, z 2009 
r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 
95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513, 
Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322., Nr 82, poz. 
451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 
657, Nr 122, poz. 696), po zasięgnięciu opinii wójtów 
i burmistrzów gmin z terenu powiatu poznańskiego 
oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Rada 
Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostęp-
nych na terenie powiatu poznańskiego wraz z harmono-
gramem dostępności do świadczeń farmaceutycznych 
w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od 
pracy w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała Nr VIII/64/IV/2011 Rady Powiatu w Pozna-
niu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia roz-
kładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu poznańskiego, (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r., 
Nr 234, poz. 3764).

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.
 

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, 
poz. 271 ze zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodo-
stępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, 
rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, burmi-
strzów i samorządu aptekarskiego. 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 rozkład godzin pracy aptek ogól-
nodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb lud-
ności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze 
nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. 
Niniejsza uchwała określająca rozkład godzin pra-
cy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wraz 
z harmonogramem dostępności świadczeń farmaceu-
tycznych została opracowana w oparciu o dane zawarte 
w rejestrze zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodo-
stępnych opublikowane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycz-
nego w Poznaniu oraz z uwzględnieniem opinii wójtów 
i burmistrzów gmin powiatu poznańskiego. 
Wójtowie i Burmistrzowie siedmiu gmin uznając, iż 
godziny pracy aptek działających na ich terenie nie 
w pełni są dostosowane są do potrzeb mieszkańców, 
wnioskowali o uwzględnienie dostępności do świad-
czeń farmaceutycznych: 

a)  w porze nocnej – na terenie gmin: Kostrzyn, 
Luboń, Mosina, Pobiedziska, Swarzędz i Tar-
nowo Podgórne,

b)  w niedzielę – na terenie gminy Stęszew,
c)  w święta i dni wolne od pracy - na terenie 

gmin: Luboń, Stęszew, Swarzędz i Tarnowo 
Podgórne. 

W dniu 9.03.2012 r. Powiat Poznański wystąpił do 
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Pozna-
niu z prośbą o zaopiniowanie projektu rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu po-
znańskiego. Izba, w uchwale Prezydium Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej z dnia 28.03.2012 r., za-
opiniowała negatywnie przedłożony projekt rozkładu 
godzin pracy aptek. Stoi ona na stanowisku, iż przyjęcie 
uchwały w proponowanym kształcie narusza przepisy 
art. 22 i art. 64 Konstytucji. 

Celem tego wydarzenia było sprawdzenie 
wyszkolenia i przygotowania organizacyjnego 
formacji obrony cywilnej do prowadzenia ak-
cji ratunkowych w szczególnych warunkach.   
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Jan 
Grabkowski, Starosta Poznański, który pełni 
funkcję szefa obrony cywilnej powiatu.  

Jako pierwsi w konkursie wystartowali ko-
mendanci drużyn, którzy rozwiązywali test 
z wiedzy o zasadach funkcjonowania forma-

Powiatowe zawody obrony cywilnej
Trzynaście drużyn ratownictwa ogólnego z gmin powiatu poznańskiego wzięło udział 

w zawodach sprawnościowych formacji obrony cywilnej. Turniej rozegrano 16 czerw-
ca na stadionie miejskim w Murowanej Goślinie. 

Uczestnicy zawodów mieli m.in. za zadanie udzielenie pierwszej 
pomocy

Kiekrz gościł uczestników zawodów żeglarskich

Pięćdziesiąt dwie załogi wzięły udział 
w Regatach Żeglarskich o Puchar Starosty  
Poznańskiego. Zawody rozegrano w dniach 
18-19 sierpnia na Jeziorze Kierskim. 

Żeglowanie o puchar Starosty
Zawodników startujących w 7 klasach do-

pingowała m.in. Agnieszka Skrzypulec,  re-
prezentantka Polski w żeglarstwie w klasie 
470, uczestniczka niedawno zakończonych 
Igrzysk Olimpijskich w Londynie. 

Pierwsze miejsce w kategorii general-
nej wywalczyła reprezentacja Żeglarskiego 
Ludowego Klubu Sportowego z Poznania. 
Puchar Starosty Poznańskiego zwycięzcom 
wręczył Zygmunt Jeżewski, Członek Zarzą-
du Powiatu w Poznaniu.

Regaty zorganizował Klub Żeglarski 
"MEWA" z Poznania. Impreza była współfi -
nansowana ze środków Powiatu Poznańskiego.

Anna Jaworska
Wydział Promocji

Starostwo Powiatowe w Poznaniufo
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W niniejszej sprawie opinię wydał radca prawny Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu, uzasadniając, co na-
stępuje:
„Zakres wymaganej współpracy organów uczestniczą-
cych w określaniu rozkładu czasu pracy aptek został 
wskazany w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutycz-
ne. Przed podjęciem stosownej uchwały przez Radę Po-
wiatu konieczne jest zasięgnięcie opinii wójtów (bur-
mistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu Powiatu 
oraz samorządu aptekarskiego. Oznacza to, że brak jest 
prawnego obowiązku zasięgania opinii czy dokonania 
innej formy porozumienia z innymi podmiotami lub 
organami, w szczególności właścicielami aptek. 
Osobą odpowiedzialną za prowadzenie apteki zgod-
nie z treścią art. 88 ust. 1 ustawy jest jej kierownik 
będący farmaceutą, podlegający obowiązkowej i au-
tomatycznej przynależności do samorządu aptekar-
skiego. Oznacza to w szczególności, iż to farmaceuta, 
a nie właściciel apteki jest odpowiedzialny za takie 
zorganizowanie pracy w aptece, by funkcjonowała 
ona zgodnie z prawem (czyli m.in. zapewniała do-
stępność do świadczeń farmaceutycznych w zakresie 
wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym sto-
sownej uchwały Rady Powiatu będącej aktem prawa 
miejscowego). Z tego powodu zasadnym jest opinio-
wanie projektu uchwały z samorządem aptekarskim, 
stanowiącym reprezentację interesów wszystkich far-
maceutów, a nie właścicielami aptek, którzy z tytułu 
posiadanej własności nie są członkami samorządu 
(a nawet nie muszą być farmaceutami z zawodu). 
Ustawa wymaga zasięgnięcie opinii organów wyko-
nawczych gmin z terenu powiatu. Ten obowiązek ma na 
celu ustalenie rzeczywistych potrzeb ludności z danego 
terenu – to gmina jest bowiem wspólnotą jej mieszkań-
ców, istniejącą w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb 
takiej wspólnoty. Brak jest obowiązku zasięgania opinii 
poszczególnych mieszkańców powiatu.
Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek w drodze aktu 
prawa miejscowego ze swej istoty stanowi naruszenie 
swobody działalności gospodarczej. Następuje jednak-
że w sposób zgodny z Konstytucją (wskazany wyraźnie 
w art. 22 Konstytucji) – zostało bowiem przewidziane 
w ustawie, ze względu na ważny interes społeczny 
(ochronę zdrowia publicznego). Podjecie uchwały na 
podstawie art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne 
co do zasady nie narusza więc Konstytucji. Ustawodaw-
ca nie uzależnia konieczności zapewnienia dostępu do 
świadczeń farmaceutycznych od równoczesnego do-
stępu do pomocy lekarskiej. Stanowią one niezależne 
(chociaż z reguły związane ze sobą) elementy ochrony 
zdrowia publicznego. Możliwość skorzystania z pomo-
cy lekarskiej nie warunkuje więc konieczności zapew-
nienia możliwości dostępu do usług apteki.

Przy określaniu rozkładu godzin pracy aptek nie bie-
rze się pod uwagę tylko istniejących potrzeb ludności 
w sytuacjach zwykłych, ale również konieczność zapew-
nienia możliwości zaspokojenia potrzeb nietypowych, 
w sytuacjach nadzwyczajnych. Oznacza to, iż fakt, że 
ludność rzeczywiście nie korzysta z usług aptek w okre-
ślonej porze, korzysta z usług na terenie innego powia-
tu lub korzystając z usług aptek nie czyni tego w celu 
zakupu leków przepisanych przez lekarza (a np. doko-
nuje zakupu środków lub leków, które mogły zostać za-
kupione w innym miejscu lub w innej porze), nie zwal-
nia Rady Powiatu z obowiązku zapewnienia dostępu do 
usług aptecznych na terenie danego powiatu w porze 
nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.
Obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku (ani 
możliwości) partycypowania przez Powiat w kosztach 
realizacji obowiązku zapewnienia dostępu do świad-
czeń w porze nocnej. Koszty z tym związane stanowią 
koszt określonej działalności gospodarczej, wkalku-
lowane w ryzyko jej prowadzenia. Działalność ta ma 
charakter reglamentowany, co przejawia się m.in. w ko-
nieczności spełnienia szeregu warunków wynikających 
z przepisów prawa, w tym zapewnienia dostępności 
do świadczeń poza godzinami „normalnej” pracy pla-
cówki. Na marginesie należy zauważyć, że koszty te są 
rekompensowane m.in. poprzez dopłatę za ekspedycję 
leku w porze nocnej, o której mowa w art. 94 ust. 3 
ustawy Prawo farmaceutyczne.”
W opinii radcy prawnego podnoszone zarzuty nie 
są uzasadnione. Odnoszą się one de facto nie tyle do 
opiniowanego projektu uchwały Rady Powiatu, ale do 
art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne, zawierającego 
delegację do podjęcia przez Radę Powiatu stosownej 
uchwały. Zarzuty Prezydium Izby winny być rozpa-
trywane w kontekście ewentualnej zmiany treści art. 
94 ustawy Prawo farmaceutyczne (czy szerzej, w kon-
tekście zmiany modelu zapewnienia dostępności do 
świadczeń farmaceutycznych), ale nie w ramach opi-
niowanego projektu uchwały Rady Powiatu, wykonu-
jącego art. 94 ust. 2 ustawy. Uchwały nie narusza obo-
wiązujących przepisów prawa (w szczególności art. 22 
i 64 ust. 1 Konstytucji), a podniesione zarzuty nie są 
zasadne.
Uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych należy do zbioru aktów 
prawa miejscowego, w związku z czym wymaga ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wiel-
kopolskiego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest 
uzasadnione. 

Rozkład godzin pracy aptek znajduje się na stronie internetowej 
bip.powiat.poznan.pl w zakładce Uchwały Rady Powiatu 

Uchwała nr XVIII/147/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służeb-
ności przesytu na działce nr 613/1, arkusz mapy 8, 
obręb Bnin, gmina Kórnik, na rzecz Aquanet S.A. na 
czas nieoznaczony. 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 05.06.1998 
r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001.142.1592 
z późn. zm.) oraz art. 3051 ustawy z dnia 23.04.1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. 964.16.93 z późn. zm.), Rada 
Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje: 

§ 1. 
Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu 
na działce nr 613/1, arkusz mapy 8, obręb Bnin, gmina 
Kórnik, na rzecz Aquanet S.A. na czas nieoznaczony. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Firma Aquanet S.A., za pośrednictwem Konsorcjum 
fi ffi  1 Ekosystem S.A. z siedzibą w Zielonej Górze oraz 
BBF Spółka z 0.0. z siedzibą w Poznaniu, zwróciło 
się do Starostwa Powiatowego w Poznaniu z prośbą 
o uzgodnienie trasy rurociągu tłocznego wraz z komo-
rą rewizyjną na terenie działki nr 613/1, arkusz mapy 8, 
obręb Bnin, gmina Kórnik. Wymieniona nieruchomość 
stanowi własność Powiatu Poznańskiego i pozostaje 
w trwałym zarządzie Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. 
Z wyjaśnień złożonych w sprawie wynika, że znajdu-
jąca się na działce przepompownia ścieków zostanie 
poddana modernizacji. Przewiduje się demontaż ist-
niejącego wyposażenia przepompowni i montaż no-
wego, wymianę pokrywy oraz elementów elektryki. 
Natomiast rurociąg tłoczny oraz okrągła komora rewi-
zyjna, w której będą się znajdować elementy konieczne 
do obsługi sieci m.in. zasuwy, czyszczak itp. stanowią 
nowe elementy kanalizacji sanitarnej. 
W wyniku dokonanych uzgodnień fi rma Aquanet S.A. 
przedłożyła operat szacunkowy z dnia 30.03.2012 r. 
sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę ma-
jątkowego Łajmę Mieszczanowicza (upr. Nr 1470) 
z fi rmy Hasko Biuro Wycen Nieruchomości s.c. Do-
kument opracowano na podstawie mapy projektu za-
gospodarowania terenu sporządzonej dla inwestycji 

"przebudowy istniejącej przepompowni w Bninie wraz 
z wymianą rurociągu tłocznego" przez osoby posia-
dające uprawnienia budowlane. Według opracowania 
powierzchnia służebności przesyłu wyniesie 58,6 m2. 
Zgodnie z operatem szacunkowym jednorazowe wy-
nagrodzenie za ustanowienie ograniczonego prawa 
rzeczowego wyniesie 9.793,00 zł. Wycena nie budzi 
wątpliwości ani zastrzeżeń. 
W chwili obecnej na przedmiotowej nieruchomości 
znajdują się urządzenia przesyłowe, a ponadto pla-
nowana jest ich modernizacja i rozbudowa – stąd 
konieczność uregulowania sposobu korzystania z nie-
ruchomości Powiatu Poznańskiego. Ponadto, wizja lo-
kalna wykazała, iż inwestycja nie utrudnia korzystania 
z terenu a jej usytuowanie jest nieinwazyjne. 
Zatem, w tym stanie rzeczy ustanowienie służebności 
przesyłu na przedmiotowej działce na rzecz Aquanet 
S.A. na czas nieoznaczony jest w pełni uzasadnione. 
Służebność przesyłu zostanie ustalona na warunkach 
wynikających z powołanego operatu szacunkowego 
oraz szczegółowo określonych w protokole uzgodnień 
poprzedzających złożenia oświadczenia o ogranicze-
niu nieruchomości w formie aktu notarialnego przez 
przedstawicieli Powiatu Poznańskiego. 

Uchwała nr XVIII/148/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
zadania zarządzania drogą powiatową 2418P na od-
cinku ul. Stefana Batorego w m. Batorowo. 

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 
200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 
162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. 
z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz.753, 
Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. nr 28 poz. 142, Nr 28 
poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 
r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) 
oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.: Dz. 
U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz.1381, Dz. U. 
z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 
1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 
86 poz. 702, Nr 168 poz.1323, Dz. U. z 2010 r. Nr 106 
poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466; Dz. U. 
z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945), Rada Powiatu 
uchwala co następuje: 
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§ 1. 1.
Powierza się Gminie Tarnowo Podgórne zadanie zarzą-
dzania drogą powiatową nr 2418P w zakresie budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku ul. Stefana Bato-
rego w m. Batorowo, będące zadaniem powiatu. 
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1, nastę-
puje na okres do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2. 1.
Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą po-
wiatową w zakresie przedstawionym w § 1, nastąpi na 
mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gmi-
ny Tarnowo Podgórne a Zarządem Powiatu w Poznaniu, 
które określi także sposób fi nansowania zadania. 
2. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, fi nansowane 
będzie ze środków Gminy Tarnowo Podgórne. 

§ 3. 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

W dniu 10 stycznia 2012 r. pismem nr OR.0330.50.2012 
Gmina Tarnowo Podgórne poinformowała o chęci 
przejęcia w roku 2012 zarządzania drogą powiatową 
nr 2418P budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 
ul. Stefana Batorego w m. Batorowo, będące zadaniem 
powiatu. Zadanie zostanie zrealizowane przez gminę ze 
środków własnych gminy. 
W celu realizacji zadania Gmina podjęła stosowną 
uchwałę o przejęciu zarządzania w powyższym zakresie. 
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu 
w Poznaniu jest uzasadnione. 

Uchwała nr XVIII/149/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Kórnik zadania za-
rządzania publiczną drogą powiatową nr 2470P - ul. 
Mościenicka w m. Mościenica.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr.153 poz. 1271, Nr 
200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 
162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. 
z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz.753, 

Nr 157 poz. 1241, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 
28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 
230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, 
Dz. U. z 2012 r. Nr 149 poz. 887) oraz art. 19 ust.4 usta-
wy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 
23 poz. 136, Nr 192 poz.1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54 
poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Dz. U. 
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz. 702, 
Nr 168 poz.1323, Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 
poz. 1018, Nr 225 poz. 1466; Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, 
Nr 159 poz. 945), Rada Powiatu uchwala co następuje: 

§ 1. 1.
Powierza się Gminie Kórnik zadanie zarządzania drogą 
powiatową nr 2470P w zakresie wykonania dokumen-
tacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej 
nr 2470P , ul. Mościenickiej w m. Mościenica, będące 
zadaniem powiatu. 
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1, nastę-
puje na okres do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2. 1. 
Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą po-
wiatową w zakresie przedstawionym w § 1, nastąpi na 
mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem 
Poznańskim a Gminą Kórnik, które określi także spo-
sób fi nansowania zadania. 
2. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, fi nansowa-
ne będzie ze środków Powiatu Poznańskiego w kwocie 
stanowiącej 700.000,00 zł, a w pozostałym zakresie fi -
nansowane będzie ze środków Gminy Kórnik. 

§ 3. 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu. 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

W dniu 11 maja 2012 r. wpłynęło pismo Burmi-
strza Gminy Kórnik nr B-WI. 7021.20.2012 z proś-
bą o powierzenie Gminie Kórnik zarządzania dro-
gą powiatową nr 2470P w zakresie dotyczącym 
zaprojektowania oraz przebudowy ulicy Mościenickiej 
w miejscowości Mościenica, będącego zadaniem po-
wiatu. Zadanie zostanie zrealizowane przez gminę ze 
środków powiatu oraz gmmy. 
W celu realizacji zadania Gmina podejmie stosowną 
uchwałę o przejęciu zarządzania w powyższym zakresie. 
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu 
w Poznaniu jest uzasadnione. 

Uchwała nr XVIII/150/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Mosina zadania za-
rządzania publiczną drogą powiatową nr 2463P - ul. 
Mostowa w m. Mosina. 

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr.153 poz. 1271, Nr 
200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 
162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. 
z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz.753, 
Nr 157 poz. 1241, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 
28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 
230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, 
Dz. U. z 2012 r. Nr 149 poz. 887) oraz art. 19 ust.4 usta-
wy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 
23 poz. 136, Nr 192 poz.1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54 
poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Dz. U. 
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz. 702, 
Nr 168 poz.1323, Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 
152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466; Dz. U. z 2011 r. Nr 5 
poz. 13, Nr 159 poz. 945), Rada Powiatu uchwala co 
następuje: 

§ 1. 1. 
Powierza się Gminie Mosina zadanie zarządzania dro-
gą powiatową nr 2463P w zakresie wykonania "Przebu-
dowy mostu na ul. Mostowej w ciągu drogi powiatowej 
nr 2463P w m. Mosina", będące zadaniem powiatu. 
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1, nastę-
puje na okres do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2. 1. 
Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą po-
wiatową w zakresie przedstawionym w § 1, nastąpi na 
mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem 
Poznańskim a Gminą Mosina, które określi także spo-
sób fi nansowania zadania. 
2. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, fi nansowa-
ne będzie ze środków Powiatu Poznańskiego w kwocie 
stanowiącej 87% kosztów całkowitych lecz nie więcej 
niż 1.325.000,00 zł, a w pozostałym zakresie fi nanso-
wane będzie ze środków Gminy Mosina. 

§ 3. 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu. 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

W dniu 09 stycznia 2012 r. wpłynęło pismo Zastępcy 
Burmistrza Gminy Mosina nr IK.031.3.2011 informu-
jące o zabezpieczeniu w budżecie gminy środków fi -
nansowych na realizację zadania pn.:"Przebudowy mo-
stu na ul. Mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2463P 
w m. Mosina", będącego zadaniem powiatu. Zadanie 
zostanie zrealizowane przez gminę ze środków powiatu 
oraz gminy. 
W celu realizacji zadania Gmina podejmie stosowną 
uchwałę o przejęciu zarządzania w powyższym zakresie. 
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu 
w Poznaniu jest uzasadnione. 

Uchwała nr XVIII/151/IV/2012
Rady Powiatu W Poznaniu

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia pomocy fi nansowej gminie 
Dopiewo z przeznaczeniem na dofi nansowanie połą-
czenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach w roku 2012.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, 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, z 2003 r. Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, 
poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) 
w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. 
U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, 
poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, 
poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 
1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 
1429, Nr 291, poz. 1707) 
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje:

§ 1.
Rada Powiatu w Poznaniu wyraża zgodę na udzielenie 
Gminie Dopiewo pomocy fi nansowej w formie dotacji 
celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2012 
w kwocie 23 600,00 zł (słownie dwadzieścia trzy tysiące 
sześćset złotych), stanowiącej nie więcej niż 75% kosz-
tów realizacji zadania, na dofi nansowanie zadań wła-
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snych gminy z przeznaczeniem na sfi nansowanie po-
łączenia autobusowego z Dopiewa do Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach.

§ 2.
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Poznaniu do zawar-
cia stosownej umowy z Gminą Dopiewo w sprawie 
ustalenia zasad przekazania i rozliczenia powyższych 
środków.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.) z budżetu powiatu może być udzie-
lona pomoc fi nansowa innym jednostkom samorządu 
terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc 
rzeczowa. Podstawą przekazania powyższych środków 
jest umowa.
Uchwała upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania 
gminie Dopiewo pomocy fi nansowej w formie dotacji 
celowej z budżetu powiatu poznańskiego w roku 2012 
w kwocie 23 600,00 zł na dofi nansowanie kosztów po-
łączenia autobusowego z Dopiewa do Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach.
Rada Powiatu upoważnia jednocześnie Zarząd Powiatu 
do zawarcia stosownej umowy z gminą Dopiewo okre-
ślającej zasady przekazania i rozliczenia niniejszych 
środków.
W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej 
uchwały jest uzasadnione.

Uchwała nr XVIII/152/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/361/III/2010 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 
r. Nr 23 poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558; Dz. 
U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984; Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 
1688; Dz. U. 2002 r. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. 2003 r. 
Nr 162 poz. 1568; Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271; Dz. 
U. 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. 2007 r. Nr 173 poz. 
1218; Dz. U. 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Dz. U. 2008 r. 

Nr 223 poz. 1458; Dz. U. 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U. 
2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Dz. U. 2010 r. Nr 106 poz. 
675; Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1241; Dz. U. 2010 r. Nr 
40 poz. 230; Dz. U. 2011 r. Nr 21 poz. 113; Dz. U. 2011 r. 
Nr 217 poz. 1281; Dz. U. 2011 r. Nr 149 poz. 887) Rada 
Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1. 
W uchwale Nr XLIV/361/III/2010 Rady Powiatu w Po-
znaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowie-
nia Statutu Powiatu Poznańskiego § 69 ust. 2 otrzymuje 
nowe brzmienie: 
„2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 należą:
1) Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
2)  Zespół Szkół im. Generała Dezyderego Chłapow-

skiego w Bolechowie, 
3) Zespół Szkół w Kórniku,
4)  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 

w Puszczykowie,
5)  Gimnazjum Sportowe w Puszczykowie,
6)  Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu, 
7)  Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich 

w Swarzędzu,
8)  Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, 
9)  Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 

w Rokietnicy,
10)  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla 

Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owiń-
skach,

11)  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mo-
sinie, 

12)  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubo-
niu,

13)  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie, 
14)  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzę-

dzu,
15)  Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu,
16)  Dom Dziecka w Kórniku – Bninie,
17) Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,
18) Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach,
19) Zarząd Dróg Powiatowych,
20) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
21) Powiatowy Urząd Pracy,
22)  Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartografi cznej.” 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Uzasadnienie: 

Zmiana § 69 ust. 2 uchwały Nr XLIV/361/III/2010 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. 
w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego 
dotyczy jednostek organizacyjnych powiatu na podsta-
wie podjętych przez Radę Powiatu w Poznaniu uchwał:

-  Nr VI/43/IV/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kórniku, 

-  Nr XVI/133/IV/2012 z dnia 14 marca 2012 r. 
w sprawie założenia Gimnazjum Sportowego 
w Puszczykowie. 

W celu uaktualnienia i uporządkowania nazw jedno-
stek organizacyjnych powiatu, § 69 ust. 2 otrzyma nowe 
brzmienie, w związku z powyższym podjęcie niniejszej 
uchwały jest uzasadnione. 

Uchwała nr XVIII/153/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 23 maja 2012 r.

W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego 
na rok 2012

Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz art. 
51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. 
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 
753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 
r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), 
art. 211, 212, 214 pkt 1, art. 215, 222, 235-237 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych(Dz. 
U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 
28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, 
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. 
z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, 
poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada 
Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje :
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grud-

nia 2011 r. Nr XIV/110/IV/2011 w sprawie uchwale-
nia budżetu powiatu na rok 2012, zmienionej uchwa-
łą Rady z dnia 8 lutego 2012 r. nr XV/128/IV/2012, 
zmienionej uchwałą Rady z dnia 14 marca 2012 r. nr 
XVI/138/IV/2012, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 
30 marca 2012 r. Nr 1022/2012 zmienionej uchwałą 
Rady z dnia 18 kwietnia 2012 r. nr XVII/144/IV/2012, 
zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
Nr 1066/2012, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
W paragrafi e 1: 
1. Zmniejsza się o kwotę 2.108.180 zł dochody budże-
tu Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą 
225.576.681 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:
1)  zwiększa się o kwotę 69.120 zł dochody bieżące, 

które po zmianie wynoszą 190.312.045 zł (zgodnie 
z załącznikiem nr 1A),

2)  zmniejsza się o kwotę 2.177.300 zł dochody majątko-
we, które po zmianie wynoszą 35.264.636 zł, (zgod-
nie z załącznikiem nr 1B).

§ 2. 
W paragrafi e 2: 
1. Zmniejsza się o kwotę 2.108.184 zł wydatki budże-
tu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wyno-
szą 238.560.726 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2), 
w tym:
1)  Zwiększa się o kwotę 218.116 zł wydatki bieżące, 

które po zmianach wynoszą 177.580.125 zł (zgodnie 
z załącznikiem nr 2A),

2)  zmniejsza się o kwotę 2.326.300 zł wydatki ma-
jątkowe, które po zmianie wynoszą 60.980.601 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym zmniejsza 
się o kwotę 1.680.300 zł dotacje majątkowe, które po 
zmianach wynoszą 29.319.700 zł (zgodnie z załącz-
nikiem nr 2C).

2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt.1 doko-
nuje następujących zmian: 
2)  zwiększa się o kwotę 12.118 zł wydatki na wynagro-

dzenia i składki od nich naliczane, które po zmia-
nach wynoszą 86.882.449 zł (zgodnie z załącznikiem 
nr 3),

§ 3. 
W paragrafi e 3: 
Zmniejsza się o kwotę 4 zł defi cyt budżetu, który po 
zmianach wynosi 12.984.045 zł i postanawia się sfi nan-
sować przychodami z planowanego kredytu oraz z wol-
nych środków z lat ubiegłych (zgodnie z załącznikiem 
nr 8).

§ 4. 
W paragrafi e 4: 
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych:
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2)  rozchodów o kwotę 4 zł, które po zmianach wynoszą 
11.280.000 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Po-
wiatu w Poznaniu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obo-
wiązuje w roku budżetowym 2012. 

Uzasadnienie: 

DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zmniejsza się 
o kwotę ogółem 2.108.180 zł, z tego:

1.  W dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne po-
wiatowe, w § 6300 – Dotacja celowa otrzymana 
z tytułu pomocy fi nansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na do-
fi nansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
i zakupów inwestycyjnych, zwiększa się wysokość 
planowanych dochodów o kwotę 200.000 zł, na 
podstawie Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stę-
szew, z przeznaczeniem na dofi nansowanie zada-
nia pn. „Modernizacja jezdni drogi powiatowej 
nr 2454P Modrze – Maksymilianowo na odcinku 
Modrze – Drożdżyce”;

2.  W dz. 758, rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwen-
cji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialne-
go, w § 6180 – Środki na inwestycje na drogach 
publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz 
na drogach powiatowych, wojewódzkich i kra-
jowych w granicach miast na prawach powiatu, 
zmniejsza się wysokość planowanych dochodów 
o kwotę 2.380.300 zł, na podstawie zawiadomie-
nia Ministra Finansów nr ST4-4824/365/2012 
z dnia 14 maja 2012 r., z przeznaczeniem na 
dofi nansowanie inwestycji drogowej pn. „Bu-
dowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P 
(ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 w m. 
Jasin gm. Swarzędz wraz z budową wiaduktu”. 
Po zmianach wysokość dofi nansowania wynosi 
11.569.700 zł. 

3.  W dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, 
zwiększa się wysokość planowanych dochodów 
w Zespole Szkół w Bolechowie o kwotę ogółem 
16.406 zł, z tego:
a)  § 0690 – Wpływy z różnych opłat – zwiększe-

nie o kwotę 80 zł, z tytułu opłat za wydanie 
duplikatów dokumentów;

b)  § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy skład-
ników majątkowych Skarbu Państwa, jedno-
stek samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora fi nansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze – zwiększenie o kwotę 3.000 zł, 
z tytułu wynajmu hali sportowej;

c)  § 0920 – Pozostałe odsetki – zwiększenie 
o kwotę 50 zł;

d)  § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowi-
zny w postaci pieniężnej – zwiększenie o kwo-
tę 800 zł, z tytułu darowizny;

e)  § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 
zwiększenie o kwotę 1.308 zł;

f)  § 2700 – Środki na dofi nansowanie własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorzą-
dów województw, pozyskane z innych źró-
deł – zwiększenie o kwotę 11.168 zł, z tytu-
łu dofi nansowania przez PNWM wymiany 
polsko-niemieckiej, organizowanej przez ZS 
w Bolechowie ze szkołą w Salem.

4.  W dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia usta-
wicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształca-
nia zawodowego, w § 0970 – Wpływy z różnych 
dochodów, zwiększenie o kwotę 3.400 zł, z tytułu 
odpłatności uczestników zorganizowanej przez 
Zespół Szkół w Mosinie konferencji – rady koor-
dynacyjnej, dotyczącej szkolenia zawodowego. 

5.  W dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy spo-
łecznej, zwiększenie planowanych dochodów 
w Domu Pomocy społecznej w Lisówkach o kwo-
tę ogółem 40.940 zł, z tego:
a)  w § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne 

od osób prawnych i innych jednostek orga-
nizacyjnych - zwiększenie o kwotę 16.148 zł, 
z tytułu kar wynikających z zawartych umów 
na modernizację łazienek oraz dostawę pie-
czywa;

b)  w § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych – zwiększenie o kwotę 3.000 zł, 
z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu oraz 
magla elektrycznego;

c)  w § 0920 – Pozostałe odsetki – zwiększenie 
o kwotę 3.940 zł;

d)  w § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i da-
rowizny w postaci pieniężnej – zwiększenie 
o kwotę 1.000 zł;

e)  w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 
zwiększenie o kwotę 16.852 zł, z tytułu wypła-
ty zasiłku pogrzebowego przez ZUS;

6.  W dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działal-
ność, w § 0920 – Pozostałe odsetki – zwiększenie 
o kwotę 6 zł, z tytułu odsetek uzyskanych przez 
DPS w Lisówkach.

7.  W dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pra-
cy, zwiększa się wysokość planowanych docho-
dów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu 
o kwotę ogółem 11.368 zł, z tego:
a)  w § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od 

osób prawnych i innych jednostek organiza-

cyjnych – zwiększenie o kwotę 9.591 zł, z ty-
tułu kary umownej za odstąpienie od umowy

b)  w § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 
zwiększenie o kwotę 1.777 zł, z tytułu sprze-
daży złomu (wymiana krat w budynku po-
mocniczym), nadpłaty składek ZUS za 2011 
rok, zwrotu środków za zakupione i niewy-
korzystane hologramy dla osób bezrobotnych 
w 2011 roku.

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zmniejsza się 
o kwotę 2.108.184 zł, zmiany obejmują:
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rzą-

dowej obejmują zmiany:
1.  W dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami, przenosi się środki fi nanso-
we w kwocie 750 zł, z pozostałych wydatków bie-
żących na wydatki na wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane, z przeznaczeniem na dofi nanso-
wanie wydatków na wynagrodzenie bezosobowe, 
związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu 
Państwa w Owińskach.

II.  Wydatki na zadania własne zmniejsza się o kwotę 
2.108.184 zł, zmiany obejmują:

1.  W dz. 600, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wo-
jewódzkie, zwiększa się wysokość wydatków ma-
jątkowych (§ 6300) o kwotę 125.000 zł, w związku 
z planowanym przekazaniem pomocy fi nansowej 
dla Województwa Wielkopolskiego na dofi nan-
sowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetl-
nych na skrzyżowaniu ulic Rynkowej i Leśnej 
oraz Rynkowej i Szamotulskiej w Przeźmierowie”.

2.  W dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne po-
wiatowe, zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 
2.305.300 zł, z tego:
a)  zwiększa się wysokość wydatków majątkowych 

(§ 6050) o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie zadania pn. „Modernizacja 
jezdni drogi powiatowej nr 2454P Modrze – 
Maksymilianowo na odcinku Modrze – Droż-
dżyce”, na terenie Gminy Stęszew;

b)  zmniejsza się wysokość wydatków majątko-
wych (§ 6610) o kwotę ogółem 2.505.300 zł, 
z tego:
–  kwota 125.000 zł dotyczy środków prze-

znaczonych na dofi nansowanie zadnia pn. 
„Przebudowa mostu na ul. Mostowej w ciągu 
drogi powiatowej nr 2463P w m. Mosina”, 
w związku z oszczędnościami na tym zada-
niu;

–  kwota 2.380.300 zł dotyczy środków prze-
znaczonych na dofi nansowanie inwestycji 
drogowej pn. „Budowa drogi łączącej drogę 

powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą 
krajową nr 92 w m. Jasin gm. Swarzędz wraz 
z budową wiaduktu”;

c)  przenosi się środki fi nansowe w kwocie 700.000 
zł z planu fi nansowego Zarządu Dróg Powia-
towych w Poznaniu (§ 6050) do planu fi nan-
sowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
(§ 6610), z przeznaczeniem na dofi nansowanie 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
2470P ul. Mościenickiej w m. Mościenica” na 
terenie Gminy Kórnik.

3.  W dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe 
zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 4 zł, 
zmiany obejmują:
a)  zmniejsza się wysokość pozostałych wydat-

ków bieżących o kwotę 4 zł;
b)  przenosi się środki fi nansowe w kwocie 

146.000 zł, z wydatków majątkowych (§ 6060) 
na pozostałe wydatki bieżące, z przezna-
czeniem na dofi nansowanie zakupu sprzętu 
komputerowego, w tym podzespołów kom-
puterowych, na potrzeby Starostwa Powiato-
wego.

4.  W dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcą-
ce, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków 
bieżących o kwotę 16.406 zł, z przeznaczeniem 
na zakup usług transportowych, w tym wyjazdu 
uczniów do Niemiec oraz zakup usług dostępu do 
Internetu, w ZSw Bolechowie.

5.  W dz. 801, rozdz. 80140 – Centra kształcenia 
ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do-
kształcania zawodowego, zwiększenie pozostałych 
wydatków bieżących o kwotę 3.400 zł, z przezna-
czeniem na sfi nansowanie wydatków, związanych 
z realizacją konferencji – rady koordynacyjnej, 
dotyczącej szkolenia zawodowego przez Zespół 
Szkół w Mosinie. 

6.  W dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecz-
nej, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących 
o kwotę 40.940 zł, z przeznaczeniem na dofi nanso-
wanie bieżących potrzeb w Domu Pomocy Społecz-
nej w Lisówkach, w tym zakup oleju opałowego;

7.  W dz. 852, przenosi się środki fi nansowe w kwo-
cie 2.549 zł, z pozostałych wydatków bieżących 
w rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzi-
nie na pozostałe wydatki bieżące w rozdz. 85204 
– Rodziny zastępcze, w związku z przeniesieniem 
środków na odpis na ZFŚS koordynatorów ds. ro-
dzinnej pieczy zastępczej, realizowane przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

8.  W dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, 
zwiększenie pozostałych wydatków bieżących 
o kwotę 6 zł, z przeznaczeniem na dofi nansowa-
nie wydatków w DPS w Lisówkach.
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9.  W dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy 
pracy, zwiększenie wydatków na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane o kwotę 11.368 zł, 
z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie 
społeczne, w związku z podniesieniem składki 
rentowej.

PRZYCHODY/ROZCHODY
Zwiększa się rozchody budżetu na 2012 rok w § 992 – 
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów o kwotę 4 zł, z przeznaczeniem na spła-
tę kredytu na pokrycie defi cytu za 2008 rok. Ogólna 
kwota planowanych rozchodów po zmianach wynosi 
11.280.000 zł.

Załączniki do uchwały znajdują się na stronie internetowej
bip.powiat.poznan.pl w zakładce Uchwały Rady Powiatu

Uchwała nr XVIII/154/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2016

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 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 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 
167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. 
U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. 
U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 
887, Nr 217, poz. 1281) art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 
28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, 
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. 
z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, 
poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada 
Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje:
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grud-
nia 2011 r. Nr XIV/111/IV/2011 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016, 
zmienionej uchwałą Rady z dnia 8 lutego 2012 r. nr 
XV/129/IV/2012, zmienionej uchwałą Rady z dnia 14 
marca 2012 r. nr XVI/139/IV/2012, zmienionej uchwa-
łą Rady z dnia 18 kwietnia 2012 r. nr XVII/145/IV/2012 
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu 
Poznańskiego, która obejmuje:
1. dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wy-
datki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik 
budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetu, przychody 
i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfi nan-
sowania spłaty długu, (zgodnie z załącznikiem nr 1, 
tabelą nr 1 i tabelą nr 2),
2. objaśnienia przyjętych wartości (zgodnie z załączni-
kiem nr 3). 

§ 2. 
Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia fi nansowe 
(zgodnie z załącznikiem nr 2). 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XVIII/155/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie: przekazania województwu wielkopolskie-
mu środków fi nansowych. 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.: Dz.. U. z 2002 r. 
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr.153 
poz.1271, Nr200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, Dz. U. 
z 2003 r. Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr102 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 Nr 
92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 
poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 
675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 
217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 216 ust. 2 pkt 
5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicz-
nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. Dz. U. 
z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 
835, Nr 152 poz. 1020 Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 
1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 
1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 
1429) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 
r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zm. Dz. U. z 2007 Nr 191 
poz. 1370, Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 
r. Nr 127 poz. 857, Dz. U. z 2011 r. 139 poz. 814, Nr 234 
poz. 1385) Rada Powiatu uchwala co następuje: 

§ 1. 
Udziela się województwu wielkopolskiemu pomocy fi -
nansowej w formie dotacji celowej 
na realizację zadania polegającego na budowie sygnali-
zacji świetlnych na skrzyżowaniu ulic Rynkowej i Leśnej 
oraz Rynkowej i Szamotulskiej w m. Przeźmierowo, gm. 
Tarnowo Podgórne w wysokości stanowiącej 1/3 kosz-
tów całkowitych, lecz nie więcej niż 125.000,00 zł. 
§ 2. 1. Kwota, o której mowa w § 1, przekazana zostanie 
w roku 2012. 
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy fi nansowej, 
o której mowa w § 1, określone zostaną 
w umowie zawartej pomiędzy województwem wielko-
polskim a powiatem poznańskim. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu. 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uzasadnienie:

W dniu 10 maja 2012 r. do Starostwa Powiatowego 
wpłynęło pismo wicemarszałka Województwa Wielko-
polskiego nr DI-III.3152.33.2012 z dnia 07 maja 2012 r. 
w sprawie współfi nansowania przez powiat poznański 
w wysokości 125.000,00 zł realizowanego w roku bie-
żącym zadania polegającego na budowie sygnalizacji 
świetlnych na skrzyżowaniu ulic Rynkowej i Leśnej 
oraz Rynkowej i Szamotulskiej w m. Przeźmierowo, 
gm. Tarnowo Podgórne. 
Ponieważ wartość szacunkowa zadania wynosi 
375.000,00 zł, jego realizacja możliwa jest przy wspól-
nym fi nansowaniu gminy, powiatu i województwa. 
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu 
w Poznaniu jest uzasadnione. 

Uchwała nr XVIII/156/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego 
za 2011 rok. 

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558; 
Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984; Dz. U. 2002 r. Nr 200 
poz. 1688; Dz. U. 2002 r. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. 2003 
r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271; 
Dz. U. 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. 2007 r. Nr 173 

poz. 1218; Dz. U. 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Dz. U. 2008 
r. Nr 223 poz. 1458; Dz. U. 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. 
U. 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Dz. U. 2010 r. Nr 106 
poz. 675; Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1241; Dz. U. 2010 
r. Nr 40 poz. 230; Dz. U. 2011 r. Nr 21 poz. 113; Dz. U. 
2011 r. Nr 217 poz. 1281; Dz. U. 2011 r. Nr 149 poz. 
887) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r. 
Nr 123, poz. 835; Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1020; Dz. 
U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 
1578; Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. 
Nr 201 poz. 1183; Dz. U. z 2011 r. 185 poz. 1092; Dz. U. 
z 2011 r. Nr 234 poz. 1386; Dz. U. z 2011 r. Nr 291 poz. 
1707; Dz. U. z 2011 r. Nr 240 poz. 1429) Rada Powiatu 
w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1. 
Zatwierdza się sprawozdanie fi nansowe wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Poznańskie-
go za 2011 rok. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr XVIII/157/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu w Pozna-
niu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 
r. Nr 23 poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558; Dz. 
U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984; Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 
1688; Dz. U. 2002 r. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. 2003 r. 
Nr 162 poz. 1568; Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271; Dz. 
U. 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. 2007 r. Nr 173 poz. 
1218; Dz. U. 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Dz. U. 2008 r. 
Nr 223 poz. 1458; Dz. U. 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U. 
2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Dz. U. 2010 r. Nr 106 poz. 
675; Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1241; Dz. U. 2010 r. Nr 
40 poz. 230; Dz. U. 2011 r. Nr 21 poz. 113; Dz. U. 2011 
r. Nr 217 poz. 1281; Dz. U. 2011 r. Nr 149 poz. 887) 
oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r. 
Nr 123, poz. 835; Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1020; Dz. 
U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 
1578; Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. 
Nr 201 poz. 1183; Dz. U. z 2011 r. 185 poz. 1092; Dz. U. 
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z 2011 r. Nr 234 poz. 1386; Dz. U. z 2011 r. Nr 291 poz. 
1707; Dz. U. z 2011 r. Nr 240 poz. 1429) Rada Powiatu 
w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Rada Powiatu w Poznaniu bezwzględną większością 
głosów, udziela Zarządowi Powiatu w Poznaniu abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o fi nansach publicznych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Po-

wiatu ma obowiązek nie później niż dnia 30 czerwca 
roku następnego po roku budżetowym, podjąć uchwałę 
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu po zapo-
znaniu się z: 
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok,
2) sprawozdaniem fi nansowym za 2010 rok,
3)  opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

fi nansowego,
4)  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pozna-

niu,
5) informacją o stanie mienia Powiatu,
6) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Rada Powiatu w Poznaniu zapoznała się, rozpatrzyła 
i zatwierdziła wskazane wyżej dokumenty, w związku 
z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasad-
nione. 

Zarząd Powiatu odbył 8 protokołowanych
 posiedzeń: 17, 20, 24, 25 kwietnia 

oraz 7, 10 (2 posiedzenia) i 15 maja. 
 

I UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:

1.  w sprawie uzgodnienia projektów planów zago-
spodarowania przestrzennego – 11 postanowień 
(w tym 2 o nieuzgodnieniu), 

2.  w sprawie zatwierdzenia wyboru p. Ilony Dzi-
kowskiej-Jaszczyk jako wykonawcy opiniowania 
poprawności złożonych do Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu projektów robót geologicz-
nych, aneksów do ww. projektów, dokumenta-
cji geologicznych (w tym dokumentacja złoża 
kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczno-inży-
nierska, inne) wraz z przygotowaniem projek-
tów pism i decyzji w sprawach, gdzie właściwy 
pracownik Starostwa jest wyłączony na podsta-
wie kpa. Na wykonanie zadania przeznacza się 
środki fi nansowe w wysokości do 3.000,00 zł 
brutto,

3.  w sprawie zmiany § 1 Uchwały Nr 1028/2012 
z dnia 30 marca 2012 r. Zarządu Powiatu 
w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników 
postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na 
wznowienie licencji oraz opiekę autorską do-
tycząca programu „Licencje, zaświadczenia na 
przewozy osób i rzeczy”. Zmiana dotyczy nazwy 
wykonawcy i adresu, z uwagi na przekształcenie 
spółki cywilnej INFORMICA Edward Bożek 
i Barbara Bożek na INFORMICA spółka z o.o. 
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim,

4.  w sprawie wyrażenia zgody na udział człon-
ków Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
w Szkoleniowym Wyjeździe Studyjnym do Ha-
noweru pt. „Aglomeracyjna gospodarka odpa-
dami na przykładzie miasta Hanower” organi-
zowanym przez ABRYS sp. z o.o. w dniach 24-26 
maja 2012 r. Koszt szkolenia wynosi 37.900,00 zł 
brutto, a udział w nim wzięło 20 osób,

5.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przedsiębiorstwu 
Auto Handel Centrum Krotoski-Cichy sp. j 
z siedzibą w Wysogotowie, na zakup i dostawę 
do siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

S P R A W O Z D A N I A
S p r a w o z d a n i e  z  p r a c y  Z a r ząd u  P o w i a t u  w  P o z n a n i u
o d  1 6  k w i e t n i a  d o  1 8  m a j a  2 0 1 2  r .

samochodu osobowego marki Skoda Octavia 
1,4TSI (122KM), za kwotę 69.100,00 zł brutto. 
W postępowaniu złożono dwie oferty, druga 
oferta była na kwotę 72.730,00 zł brutto, 

6.  w sprawie przyjęcia treści obwieszczenia o przy-
stąpieniu do opracowania projektu „Programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego 
na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-
2019” oraz przeznaczenia środków fi nansowych 
i wyrażenie zgody na zlecenie publikacji ob-
wieszczenia w prasie w „Głosie Wielkopolskim” 
– w wysokości 1.000,00 zł brutto. Obwieszczenie 
stanowi załącznik do uchwały,

7.  w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych 
na ratowanie kuropatwy gatunku zagrożonego 
wyginięciem – w wysokości 5.400,00 zł (koszt 
jednostkowy za kuropatwę wynosi 36,00 zł 
brutto). Zarząd zlecił Kołu Łowieckiemu nr 13 
LIS wykonanie zadania polegającego na wpro-
wadzeniu na stare miejsca bytowania 150 sztuk 
tego gatunku na terenie gminy Suchy Las i gmi-
ny Rokietnica,

8.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na robo-
ty budowlane w ramach zamówienia uzupeł-
niającego do umowy nr ZP.3432-57/10 z dnia 
4 listopada 2010 r., dotyczącej przedsięwzię-
cia pn. Rewaloryzacja kompleksu parkowego 
(parku pocysterskiego) w ramach realizacji 
projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekre-
acji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach oraz mieszkańców powiatu 
poznańskiego wraz z pracami towarzyszącymi”. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
Wykonawcę zaproszonego do negocjacji – Kon-
sorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowe EKOLAS 
Witold Boratyński z siedzibą w Przygodzicach 
i Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS 
Grzegorz Sobolewski z siedzibą w Promnicach, 
które zaoferowało realizację zamówienia za 
kwotę 926.000,00 zł brutto,

9.  w sprawie nieodpłatnego przekazania sześciu fo-
teli obrotowych oraz metalowej szafy dla Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu 
Poznańskiego (6 foteli obrotowych, szafa meta-
lowa). Przekazane wyposażenie zostało w 100% 
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zamortyzowane i posiada wartość księgową 
równą 0,00,

10.  w sprawie upoważnienia Pana Piotra Choryń-
skiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Swarzę-
dzu, do realizacji zadań związanych z projektem 
pn. „eSzkoła – Moja Wielkopolska”, w ramach 
współpracy z Ogólnopolską Fundacją Edukacji 
Komputerowej z siedzibą we Wrocławiu przy 
realizacji projektu. Upoważnienie jest ważne do 
dnia 31 października 2014 r.

11.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na pełnienie nad-
zoru inwestorskiego przedsiębiorcy PAWLAK 
S.C., J. Pawlak, B. Tomczak z siedzibą w Pozna-
niu, nad zadaniem pn. „Wykonanie prac moder-
nizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18” – za kwo-
tę 14.760,00 zł brutto. Zapytanie ofertowe zło-
żono do 9 fi rm, ofertę złożyły dwie fi rmy, druga 
oferta była na kwotę 41.800,00 zł brutto,

12.  w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie 
terminu wykonania robót dla zadania Rewa-
loryzacja kompleksu parkowego (parku pocy-
sterskiego) w ramach realizacji projektu pn. 
„Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej 
na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego 
wraz z pracami towarzyszącymi” – do dnia 16 
lipca 2012 r. Zmiana terminu wykonania umo-
wy podstawowej (w zakresie etapu końcowego 
robót) konieczna jest w związku z wystąpieniem 
niemożliwych do przewidzenia warunków tech-
nicznych wykonania prac związanych z umową 
w ramach zamówienia uzupełniającego (wyko-
nanie i montaż pomostu drewnianego, mostka 
oraz wiaty przeszklonej),

13.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na robo-
ty budowlane w ramach zamówienia uzupeł-
niającego do umowy ZP.273.00097.2011 z dnia 
5 stycznia 2012 r. dotyczącej przedsięwzięcia pn. 
„Modernizacja pomieszczeń parteru oraz głów-
nej i bocznych klatek schodowych w budynku 
położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8”. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
fi rmę Instalacyjno-Budowlaną WIELĄDEK 
z siedzibą w Chodzieży, który został zaproszony 
do wzięcia udziału w negocjacjach - za kwotę 
98.000,00 zł brutto,

14.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Jasin w gminie Swarzędz. Za-
rząd wyraził zgodę na zawarcie umowy dzier-
żawy nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków: gmina Swarzędz, obręb 
0006 Jasin, arkusz mapy 4, działka nr 210/13 
o powierzchni 0,0075 ha, zapisanej księdze 
wieczystej KW PO2P/00159554/8, prowadzo-
nej przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto 
w Poznaniu – Wydział Ksiąg Wieczystych, na 
okres do 31 grudnia 2020 r. Wysokość czynszu 
dzierżawnego została ustalona na kwotę nie 
wyższą niż 100,00 zł za cały okres dzierżawy. 
Czynsz zostanie zapłacony z góry. Przedmio-
towa działka znajduje się w pasie drogowym 
przebudowanej w ramach projektu „Przebudo-
wa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu 
i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” uli-
cy Wrzesińskiej, aby zapewnić trwałość projektu 
wymagane jest posiadanie prawa do dyspono-
wania ww. nieruchomością,

15.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w try-
bie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w oparciu o zastosowanie systemu solarnego w OWR 
w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 91, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej,

16.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w przedmiocie wykonania eksper-
tyzy nt. „Planowania zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego na obszarze 
powiatu poznańskiego w świetle zapisów usta-
wowych i uwarunkowań lokalnych”. Zarząd 
postanowił zlecić wykonanie ww. ekspertyzy 
prof. dr hab. Tomaszowi Kaczmarkowi, za kwotę 
15.000,00 zł brutto,

17.  w sprawie powołania Komisji ds. Nagród za 
Działalność Kulturalną, w składzie:

 –  Jan Grabkowski, Starosta Poznański – Prze-
wodniczący Komisji,

 –  Piotr Burdajewicz, Przewodniczący Rady 
Powiatu w Poznaniu, Wiceprzewodniczący 
Komisji,

 –  Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański,
 –  Daria Kowalska-Tonder, Dyrektor Wydziału 

Promocji,
 –  Grażyna Głowacka, Przewodnicząca Komi-

sji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 
Rady Powiatu w Poznaniu,

 –  Barbara Antoniewicz, Członek Komisji Kul-
tury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Po-
wiatu w Poznaniu. 

Komisja dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur 

i przyznaje nagrody wybranym osobom (podmio-
tom), kierując się kryteriami określonymi w Regu-
laminie Pracy Komisji. Komisja została powołana na 
okres do dnia 31 grudnia 2012 r., 
18.   w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskie-

go na rok 2012,
19.  W sprawie zatwierdzenia wyników komisji kon-

kursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”. 
Zarząd przyznał:

 –  I nagrodę fi nansową (3.500,00 zł) dla straża-
ka z PSP JR-G nr 8 w Bolechowie,

 –  I nagrodę fi nansową (3.500,00 zł) oraz ty-
tuł Strażak Roku Powiatu Poznańskiego dla 
strażaka ochotnika – OSP Mosina, 

 –  II nagrodę fi nansową (2.000,00 zł) dla stra-
żaka ochotnika – OSP Luboń, 

 –  III nagrodę fi nansową (1.500,00 zł) dla stra-
żaka ochotnika – OSP Czerwonak. Ogłosze-
nie wyników konkursu odbyło się podczas 
obchodów Dnia Strażaka 19 maja 2012 r.,

20.   w sprawie zatwierdzenia wyników komisji kon-
kursowych „Dzielnicowy Roku Powiatu Po-
znańskiego. Zarząd przyznał:

 –  I nagrodę fi nansową – 3.500,00 zł i tytuł 
Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego, 

 – II nagrodę fi nansową – 2.000,00 zł, 
 –  III nagrodę fi nansową – 1.500,00 zł.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas 
obchodów Święta Policji w lipcu 2012 r. Do czasu 
ogłoszenia wyników konkursu informacja o nagro-
dzonych kandydatach nie będzie upubliczniona,
21.   w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 

na publikację ogłoszeń w gazetach lokalnych 
ukazujących się na terenie 2 gmin Powiatu Po-
znańskiego: Puszczykowo i Tarnowo Podgórne 
w kwocie do 8.093,40 zł brutto („Głos Puszczy-
kowa” – do 2.152,50 zł brutto, „Sąsiadka Czy-
tasz24” – do 5.940,90 zł brutto),

22.   w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego trybie przetargu nieograni-
czonego na realizację zajęć pozalekcyjnych, któ-
rych celem jest dostosowanie oferty edukacyj-
nej do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez 
modernizację programu praktyk zawodowych 
na potrzeby projektu: „Praktycznie gotowi do 
pracy – program rozwojowy SOSW w Mosinie 
i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bo-
lechowie” współfi nansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, z podziałem na 6 
części. Zarząd zatwierdził w zakresie:

 –  części I – wybór oferty złożonej przez Da-
ily School Szkoła Języków Obcych Anita 

Połchowska z siedzibą w Poznaniu, która 
zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 
4.256,00 zł brutto,

 –  części II – wybór oferty złożonej przez 
WSSN – Wielkopolską Szkołę Skutecznej 
Nauki Małgorzata Koryna siedzibą w Śro-
dzie Wlkp., która zaoferowała realizację za-
mówienia za kwotę 6.664,00 zł brutto, 

 –  części III – wybór oferty złożonej przez Pra-
cownię Psychologiczno-Psychoterapeutyczną 
SENS Marta Ozimek z siedzibą w Nisko, któ-
ra zaoferowała realizację zamówienia za 
kwotę 21.952,00 zł brutto, 

 –  części IV – wybór oferty złożonej przez 
WSSN – Wielkopolską Szkołę Skutecznej 
Nauki Małgorzata Koryna z siedzibą w Śro-
dzie Wlkp., która zaoferowała realizację za-
mówienia za kwotę 9.000,00 zł brutto,

 –  części V – wybór oferty złożonej przez 
WSSN – Wielkopolską Szkołę Skutecznej 
Nauki Małgorzata Koryna z siedzibą w Śro-
dzie Wlkp, która zaoferowała realizację za-
mówienia za kwotę 16.620,00 zł brutto,

 –  części VI – wybór oferty złożonej przez Cen-
trum Logopedii i Wspomagania Rozwoju 
Demostenes Magdalena Wasielewska z sie-
dzibą w Poznaniu, która zaoferowała realiza-
cję zamówienia za kwotę 24.000,00 zł brutto, 

23.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielnie zamówienia publicznego prze-
prowadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego na kompleksową dostawę i świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiek-
tów Powiatu Poznańskiego. Zarząd zatwierdził 
wybór oferty złożonej przez ENEA SA z siedzibą 
w Poznaniu, która zaoferowała realizację zamó-
wienia za kwotę 2.053.749,02 zł brutto,

24.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na prze-
budowę stołówki oraz piwnic budynku Liceum 
Ogólnokształcącego położnego w Puszczykowie 
przy ul. Kasprowicza 3, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej,

25.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na wy-
konanie prac związanych z demontażem wraz 
z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów 
zawierających azbest i unieszkodliwieniem zde-
ponowanych wyrobów zawierających azbest, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji prze-
targowej,

26.  w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na zakup usługi dostępu do czasu antenowego 
oraz przygotowanie w Radiu Planeta FM Poznań 
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kampanii informacyjnej o powiecie poznańskim 
(do 5.300,00 zł brutto) oraz zakup drobnych na-
gród (do 1.200,00 zł brutto). Na usługę składa 
się m.in. realizacja akcji informacyjnej „Co wy 
wiecie o odpoczynku w powiecie?”, „Zaprasza-
my na majówkę”, słowne zapowiedzi prezen-
terskie, wywiady i spoty. Akcja odbywała się 
w dniach 21-31 maja 2012 r.,

27.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dot. 
budowy drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą 
krajową 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz – Rabo-
wicka km 1+987,37 do km 2+351,10. W ramach 
opracowania projektuje się przebudowę ul. Ra-
bowickiej od km 1+987,37 do km 2+351,10, bu-
dowę drogi lokalnej wzdłuż ulicy Rabowickiej, 
przebudowę skrzyżowania ulicy Rabowickiej 
z drogą gminną, budowę nowego skrzyżowania 
ulicy Rabowickiej z drogą lokalną, usunięcie ko-
lizji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi 
i nadziemnymi w zakresie elektroenergetyki, 
przebudowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 
przebudowę oświetlenia drogowego, budowę 
ekranów akustycznych,

28.  w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na organizację spotkania z wolontariuszami po-
wiatu poznańskiego w dniu 22 maja 2012 r. – w 
wysokości 7.000,00 zł brutto. Środki fi nansowe 
zostały przekazane na organizację poczęstunku 
podczas uroczystości oraz zakup symbolicznych 
kwiatów i medali,

29.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na moder-
nizację pomieszczeń dla potrzeb tworzonego 
Wydziału Starostwa Powiatowego – Filia w Stę-
szewie, ul. Poznańska 20; zatwierdzenia SIWZ; 
powołania komisji przetargowej,

30.  w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na promocję Powiatu Poznańskiego poprzez 
zakup pakietu promocyjnego podczas wystawy 
„Na zielonej murawie i w służbie Niepodległej 
– Piłka nożna w Wielkopolsce 1918-1945 roku” 
– w wysokości 1.500,00 zł brutto. Wystawa jest 
prezentowana od 18 maja 2012 r. w sali wystaw 
czasowych Muzeum Powstania Wielkopolskie-
go w poznańskim Odwachu na Starym Rynku 
w Poznaniu. W ramach pakietu promocyjnego 
organizatorzy zobowiązują się do: umieszczenia 
prezentacji logotypu powiatu w folderze infor-
macyjnym dotyczącym wystawy oraz na bane-
rze promującym wystawę, który zawiśnie na 
gmachu poznańskiego Odwachu; umieszczenia 
w budynku Odwachu tzw. roll up’a dotyczące-
go powiatu w dniu otwarcia wystawy, umiesz-
czenia i prezentacji logotypu i nazwy powiatu 

w ramach artykułów prasowych zapowiadają-
cych i podsumowujących wystawę oraz do słow-
nej prezentacji – za pośrednictwem konferansje-
ra – informacji na temat wsparcia udzielonego 
przez Powiat Poznański,

31.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego na 
sporządzenie operatów w zakresie szacowania 
nieruchomości dla potrzeb wykonywania zadań 
Powiatu Poznańskiego, prowadzonych przez 
Wydział Gospodarowania Mieniem. Zarząd 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez CDN – 
Centrum Doradztwa Nieruchomości Damian 
Bukowski z siedzibą w Obornikach, za kwotę 
2.557,17 zł brutto, stanowiącą sumę cen jednost-
kowych. Całkowita wartość umowy wyniesie 
3.000,00 zł brutto,

32.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest wykonanie druków promo-
cyjnych i informacyjnych Powiatu Poznańskie-
go – z możliwością składania ofert częściowych 
– IX części, zatwierdzenia SIWZ, powołania ko-
misji przetargowej,

33.   w sprawie przeprowadzenia postępowania w 
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
roll-upów, stojaków na ulotki, lady prezenta-
cyjnej oraz banerów do ekspozycji zewnętrznej 
– IV części, zatwierdzenia SIWZ, powołania ko-
misji przetargowej,

34.  w sprawie przyznania środków fi nansowych na 
nagrody dla uczestników XIX Wielkopolskiego 
Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorial-
nym, którego głównym organizatorem jest To-
warzystwo Samorządowe w Koninie – w wyso-
kości 1.000,00 zł brutto. Etap powiatowy odbył 
się 31 maja 2012 r. w Gimnazjum im. Włady-
sława hr. Zamoyskiego w Kórniku. W konkursie 
udział wzięli 22 uczniów szkół gimnazjalnych 
z terenu powiatu,

35.  sprawie powołania komisji konkursowych eli-
minacji powiatowych XIX Wielkopolskiego 
Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 
w następującym składzie: 

 –  Przewodnicząca Komisji, Barbara Antonie-
wicz – Przewodnicząca Komisji Oświaty 
i Wychowania Rady Powiatu w Poznaniu, 

 – Elżbieta Pawlicka – Wydział Edukacji, 
 – Hanna Radomska – Wydział Edukacji,
36.   w sprawie udzielenia dotacji na odstrzał reduk-

cyjny lisów i jenotów w formie dotacji kołom 
łowieckim działającym na terenie powiatu po-
znańskiego w wysokości ogółem 19.995,80 zł 

brutto (16,39 zł brutto/sztuka):
 – Koło Łowieckie nr 80 SŁONKA – 819,50 zł,
 – Koło Łowieckie nr 21 JAWOR – 950,62 zł,
 –  Koło Łowieckie nr 20 DĄBROWA – 819,50 zł,
 – Koło Łowieckie nr 2 RATUSZ – 1.393,15 zł,
 –  Koło Łowieckie nr 3 ZŁOTA KIELNIA – 

901,45 zł,
 – Koło Łowieckie nr 33 ŻBIK – 1.753,73 zł,
 – Koło Łowieckie nr 32 LIS – 1.147,30 zł,
 – Koło Łowieckie nr 22 CZAJKA – 2.212,65 zł,
 – Koło Łowieckie nr 86 SOKÓŁ – 1.802,90 zł,
 – Koło Łowieckie nr 6 SZARAK – 983,40 zł,
 – Koło Łowieckie nr 13 LIS – 3.278,00 zł,
 – Koło Łowieckie nr 56 ROGACZ – 819,50 zł,
 –  Koło Łowieckie nr 38 PRZELĄTEK – 983,40 zł,
 – Koło Łowieckie nr 81 DROP – 1.311,20 zł,
 –  Koło Łowieckie nr 1 HUBERT – 819,50 zł,
37.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 

w trybie zamówienia z wolnej ręki na komplek-
sowe sprzątanie pomieszczeń mieszących się na 
parterze budynku położonego w Poznaniu przy 
ul. Słowackiego 8 w ramach zamówienia uzu-
pełniającego do umowy nr ZP.273.00085.2011 
z dnia 23 grudnia 2011 r., część nr 1, zatwier-
dzenia NWZ, powołania komisji przetargowej,

38.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach 
zamówienia uzupełniającego do umowy nr 
ZP.273.00057.2011 z dnia 21 listopada 2011 r., 
w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, co do 
których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Po-
wiatu Poznańskiego, zatwierdzenia NWZ, po-
wołania komisji przetargowej,

39.  w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na publikację na łamach „Głosu Wielkopolskie-
go” w dodatku „Z ekologią na Ty” – artykułu 
informacyjnego prezentującego proekologiczne 
inicjatywy Powiatu Poznańskiego – w wysokości 
do 1.600,00 zł brutto. Materiał ukazał się wraz 
z wtorkowym wydaniem „Głosu Wielkopolskie-
go” 22 maja 2012 r.

II POSTANOWIENIA W SPRAWIE:

1.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Przeźmierowie – dla działki o nr ewid. 1476, 
gm. Tarnowo Podgórne – projekt planu wyzna-
cza teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny 
będące własnością Powiatu Poznańskiego. Za-
rząd zwrócił jednak uwagę, że intensywne zago-

spodarowanie terenu wiąże się ze zwiększeniem 
natężenia ruchu oraz problemami komunikacyj-
nymi na drogach powiatowych i gminnych, 

2.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Stęszewa, 
rejonu ulic Ślusarska, Szpitalna, Laskowa, Ka-
nałowa i Kanał Samica gm. Stęszew – projekt 
planu wyznacza tereny: zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz urządzeń infrastruk-
tury technicznej. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują w tereny będące własnością Powiatu 
Poznańskiego. Zarząd zwrócił jednak uwagę, że 
intensywne zagospodarowanie terenu wiąże się 
ze zwiększeniem natężenia ruchu oraz proble-
mami komunikacyjnymi na drogach powiato-
wych i gminnych,

3.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Komorniki 
w rejonie ulic Stawnej, Zakładowej i Jezior-
nej – Etap 1, gm. Komorniki z uwagą, że tere-
ny ZI/IT należy określić jako gminne tereny 
zieleni izolacyjnej i infrastruktury technicznej 
– projekt planu wyznacza: tereny zieleni izola-
cyjnej i infrastruktury technicznej oraz tereny 
dróg publicznych lokalnych i dojazdowych. 
W granicach opracowania znajduje się droga 
powiatowa nr 2495P Komorniki – Puszczykowo. 
W pasie drogi powiatowej wprowadzono tere-
ny zieleni izolacyjnej i infrastruktury technicz-
nej. Należałoby zastąpić je gminnymi terenami 
zieleni izolacyjnej i infrastruktury technicznej, 
w związku z tym, że docelowo przeznaczenie 
terenu nie będzie związane z potrzebami zarzą-
dzania drogą. Droga ta nie spełnia defi nicji dro-
gi powiatowej i winna być przekwalifi kowana do 
kategorii drogi gminnej zgodnie z art. 6a Ustawy 
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. 
Ponadto Zarząd zwrócił uwagę, że intensywne 
zagospodarowanie terenu wiąże się ze zwiększe-
niem natężenia ruchu na drogach powiatowych 
i gminnych, 

4.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Komorniki 
w rejonie ulic Stawnej, Zakładowej i Jezior-
nej – Etap 2, gm. Komorniki – projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej, tereny zabudowy 
usługowej, przemysłowo-usługowej, teren wód 
powierzchniowych i zieleni, tereny zieleni izo-
lacyjnej, teren lasu, infrastruktury technicznej 
wodociągowej, tereny dróg wewnętrznych, oraz 
tereny dróg publicznych klasy lokalnej i dojaz-
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dowej. W granicach opracowania znajduje się 
droga powiatowa nr 2495P Komorniki – Pusz-
czykowo. Droga ta nie spełnia defi nicji drogi 
powiatowej i winna być przekwalifi kowana do 
kategorii drogi gminnej zgodnie z art. 6a Ustawy 
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. 
Zarząd zwrócił uwagę, że intensywne zagospo-
darowanie terenu wiąże się ze zwiększeniem na-
tężenia ruchu na drogach powiatowych i gmin-
nych, 

5.  nie uzgodnienia projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obejmującego 
część Sarbinowa, Puszczykowo Zaborze i Sokol-
niki Gwiazdowskie, gm. Swarzędz – projekt pla-
nu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwej 
działalności gospodarczej, tereny zabudowy 
zagrodowej, tereny obiektów produkcyjnych 
składów i magazynów, tereny rolne, tereny zie-
leni urządzonej, tereny wód powierzchniowych, 
tereny urządzeń elektroenergetycznych, tereny 
dróg publicznych głównych, zbiorczych, lokal-
nych, dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, 
tereny obiektów związanych z komunikacją. 
W granicy opracowania znajdują się drogi po-
wiatowe nr: 2436P (Swarzędz-Sarbinowo) ozna-
czona jako 1KDZ, 2437P (Biskupice – Paczko-
wo) oznaczona jako 2KDZ, 2432P (Sarbinowo 
– Tuczno) oznaczona jako 3KDL. Projekt planu 
ponownie przewiduje poszerzenia ww. dróg. 
Zgodnie z rysunkiem planu pasy drogowe dróg 
powiatowych oznaczonych jako 1KDZ, 2KDZ 
poszerzone zostają do szerokości 15 m w terenie 
zabudowanym oraz 3KDL w obrębie skrzyżowa-
nia z drogą powiatową 2437P. Poszerzenia dróg 
2436P i 2437P znajdują się na gruntach stano-
wiących własność prywatną. Zarząd Powiatu 
w Poznaniu i ZDP w Poznaniu nie wnioskowa-
li o poszerzenia pasów drogowych ww. dróg. 
Zmiana szerokości istniejących pasów drogo-
wych wiązałaby się z kosztami wynikającymi 
z wykupów gruntów pod poszerzenia. Należy 
więc zastąpić je gminnymi pasami infrastruk-
tury technicznej (IT), na których możliwe bę-
dzie wykonanie uzupełniającej infrastruktury, 
w tym komunikacyjnej. Zarząd ponownie 
zwrócił uwagę, iż wyznaczenie terenów: 44MN, 
26NM, 24MN, 23MN i 25MN bezpośrednio 
dostępnych z drogi powiatowej nr 2432P może 
w przyszłości potencjalnie pogorszyć stan bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. W ww. przy-
padkach nie można mówić o ukształtowaniu 

już istniejącego obszaru zabudowy, w związku 
z tym nie wyraża się zgody na dopuszczenie 
nowej zabudowy z bezpośrednimi zjazdami 
z drogi powiatowej nr 2432P. Bezpośrednie zjaz-
dy nie są uzasadnione i nie wynikają z wprowa-
dzenia zabudowy uzupełniającej (tak jak dla te-
renu 21MN z bezpośrednimi zjazdami z 2KDZ). 
ZDP w Poznaniu pismem znak ZDP.II-7322-
4/2011 z dnia 21 marca 2012 r. nie uzgodnił 
przedmiotowego projektu planu. Ponadto droga 
powiatowa nr 2432P nie spełnia defi nicji drogi 
powiatowej i winna być przekwalifi kowana do 
kategorii drogi gminnej, a intensywne zago-
spodarowanie terenu wiąże się ze zwiększeniem 
natężenia ruchu oraz problemami komunikacyj-
nymi na drogach powiatowych i gminnych, 

6.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Lusówku – dla działek 385/116, 385/117 
oraz dla działki 391/16, gm. Tarnowo Podgór-
ne – projekt planu wyznacza tereny: zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują w tereny będące własnością 
Powiatu Poznańskiego. Zarząd zwrócił jednak 
uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenu 
wiąże się ze zwiększeniem natężenia ruchu oraz 
problemami komunikacyjnymi na drogach po-
wiatowych i gminnych,

7.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla wsi Wiórek, 
gm. Mosina – projekt planu wyznacza tereny: 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rol-
nych oraz ogrodniczych, zabudowy usługowej, 
teren usług oświaty, tereny obsługi produkcji 
w gospodarstwach rolnych, tereny rolnicze, 
tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem za-
budowy usługowej, sportu i rekreacji, tereny 
zieleni krajobrazowej, lasy, tereny dolesień, wód 
powierzchniowych śródlądowych, tereny infra-
struktury technicznej w zieleni krajobrazowej, 
tereny dróg publicznych lokalnych, dojazdo-
wych, tereny publicznych ciągów pieszo-jezd-
nych, tereny dróg wewnętrznych. W granicach 
opracowania znajduje się droga powiatowa nr 
2460P Rogalinek – Poznań oznaczona jako 
1KDZ. Droga ta posiada klasę techniczną G, 
w związku z czym należy zmienić zapis doty-
czący klasy tej drogi w przedmiotowym planie, 
zgodnie ze stanem faktycznym. Ponadto należy 
zmienić zapis § 14 pkt 2 projektu planu: Nowo-

projektowane sieci i urządzenia uzbrojenia tech-
nicznego winny być lokalizowane poza terenem 
dróg publicznych, na terenach oznaczonych 
jako gminne pasy infrastruktury technicznej,

8.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowo-
ści Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4, 
gm. Suchy Las – projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jedno-
rodzinnej i usługowej, tereny sportu i rekreacji, 
tereny sportu i rekreacji oraz usług turystyki, te-
reny zieleni urządzonej, tereny wód powierzch-
niowych, dróg wewnętrznych, tereny urządzeń 
wodnych, tereny infrastruktury technicznej. Poza 
obszarem planu znajduje się droga powiatowa nr 
2406P Bolechowo – Radojewo. Ustalenia projek-
tu planu nie ingerują w tereny będące własnością 
Powiatu Poznańskiego. Zarząd zwrócił jednak 
uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenu 
wiąże się ze zwiększeniem natężenia ruchu oraz 
problemami komunikacyjnymi na drogach po-
wiatowych i gminnych, 

9.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów w Gwiaz-
dowie i Skałowie, gm. Kostrzyn – projekt planu 
wyznacza tereny: zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami, usługowej, tereny zieleni urządzo-
nej, zieleni izolacyjnej, tereny komunikacji: dro-
gi wewnętrznej zbiorczej, dróg wewnętrznych 
lokalnych, dojazdowych, dróg wewnętrznych 
pieszo-rowerowych, teren dróg wewnętrznych 
pieszo-jezdnych oraz pieszych, teren infrastruk-
tury technicznej. Ustalenia planu nie ingerują 
w tereny będące własnością Powiatu Poznańskie-
go. Zarząd zwrócił jednak uwagę, że intensywne 
zagospodarowanie terenów obecnie widnie-
jących w ewidencji jako grunty rolne wiąże się 
ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu na 
drogach powiatowych i gminnych, a w konse-
kwencji problemami komunikacyjnymi. Inten-
sywny stopień zainwestowania niedostosowany 
do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia 
i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących 
w kierunku miasta Poznania, w tym na drogach 
powiatowych nr 2432P, 2437P, 2409P. Jednocze-
śnie należy wskazać, że wyznaczenie tak roz-
ległych terenów zabudowy mieszkaniowej stoi 
w sprzeczności z powszechnie znanymi progno-
zami demografi cznymi, a ich lokalizacja w od-
daleniu od zwartej zabudowy miasta Kostrzyn 
niekorzystnie wpłynie na jednostkowe koszty 
budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej 
i społecznej stanowiących zadanie własne gminy, 

10.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów w Gwiaz-
dowie, gm. Kostrzyn – projekt planu wyznacza 
tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej, szeregowej, zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, tereny zieleni urządzonej, izo-
lacyjnej, tereny komunikacji dróg wewnętrznych 
lokalnych, dojazdowych, wewnętrznych pieszych, 
teren parkingu wewnętrznego w zieleni urzą-
dzonej oraz tereny infrastruktury technicznej. 
Ustalenia planu nie ingerują w tereny będące wła-
snością Powiatu Poznańskiego. Zarząd zawrócił 
jednak uwagę, że intensywne zagospodarowanie 
terenów obecnie widniejących w ewidencji jako 
grunty rolne wiąże się ze znacznym zwiększe-
niem natężenia ruchu na drogach powiatowych 
i gminnych, a w konsekwencji problemami komu-
nikacyjnymi. Intensywny stopień zainwestowania 
niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne 
utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach pro-
wadzących w kierunku miasta Poznania, w tym 
na drogach powiatowych nr 2432P, 2437P, 2409P. 
Jednocześnie należy wskazać, że wyznaczenie tak 
rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej stoi 
w sprzeczności z powszechnie znanymi progno-
zami demografi cznymi, a ich lokalizacja w od-
daleniu od zwartej zabudowy miasta Kostrzyn 
niekorzystnie wpłynie na jednostkowe koszty 
budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej 
i społecznej stanowiących zadanie własne gminy. 
Ponadto na obszarze oznaczonym w planie sym-
bolem 1MW/U, dla działek posiadających dostęp 
do drogi powiatowej 2432P znajdującej się poza 
obszarem planu, jak również dróg wewnętrznych, 
obsługa komunikacyjna powinna odbywać się 
poprzez drogi wewnętrzne. Nieprzekraczalną li-
nię zabudowy należy umieścić w odległości 9 m,

11.  nie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów po-
łożonych w Wielkiej Wsi przy ul. Jana Pawła 
II, gm. Buk – projekt planu wyznacza: tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazy-
nów oraz zabudowy usługowej, tereny wód 
powierzchniowych, tereny dróg publicznych – 
głównych, zbiorczych, dojazdowych oraz dróg 
wewnętrznych. W granicy opracowania znajdu-
je się droga powiatowa nr 2496P, Buk – Otusz. 
Projekt planu przewiduje poszerzenia ww. drogi. 
Zgodnie z rysunkiem planu pas drogowy drogi 
powiatowej oznaczonych jako 5KDZ, poszerzo-
ny zostanie na odcinku przyległym do terenów 
oznaczonych jako 3 P/U do szerokości ok.18 m. 
Poszerzenia drogi znajdują się na gruntach sta-
nowiących własność prywatną. Zarząd Powiatu 
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w Poznaniu i ZDP w Poznaniu nie wniosko-
wali o poszerzenia pasa drogowego ww. drogi. 
Zmiana szerokości istniejących pasów drogo-
wych wiązałaby się z kosztami wynikającymi 
z wykupów gruntów pod poszerzenia. Należy 
więc zastąpić je gminnymi pasami infrastruk-
tury technicznej (IT), na których możliwe bę-
dzie wykonanie uzupełniającej infrastruktury, 
w tym komunikacyjnej. Powyższe także znaj-
duje swoje odzwierciedlenia w postanowieniu 
ZDP w Poznaniu z dnia 10 maja 2012 r., w któ-
rym nie uzgodniono ww. projektu planu miej-
scowego. Ponadto Zarząd zwrócił uwagę, że 
intensywne zagospodarowanie terenu związane 
z funkcją produkcyjną, magazynową i usługo-
wą wiąże się ze zwiększeniem natężenia ruchu 
oraz problemami komunikacyjnymi na drodze 
powiatowej. 

III PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ 
ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU:

1.  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na działce nr 613/1, arkusz 
mapy 8, obręb Bnin, gmina Kórnik, na rzecz 
Aquanet S.A. na czas nieoznaczony,

2.  w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Pod-
górne zadania zarządzania drogą powiatową 
2418P na odcinku ul. Stefana Batorego w m. Ba-
torowo,

3.  w sprawie powierzenia Gminie Kórnik zada-
nia zarządzania publiczną drogą powiatową nr 
2470P – ul. Mościenicka w m. Mościenica,

4.  w sprawie powierzenia Gminie Mosina zada-
nia zarządzania publiczną drogą powiatową nr 
2463P – ul. Mostowa w m. Mosina,

5.  w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Gmi-
nie Dopiewo z przeznaczeniem na dofi nansowa-
nie połączenia autobusowego do Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach w roku 2012,

6.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskie-
go na rok 2012,

7.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2016,

8.  w sprawie przekazania województwu wielkopol-
skiemu środków fi nansowych,

9.  w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/361/III 

Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 
2010 r.

IV PODJĘTE POSTANOWIENIA:

1.  Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie 
zmian w planach fi nansowych wydziałów Staro-
stwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

2.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie in-
dywidualne dla:

 –  uczennicy Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu, 
w wymiarze 12 godzin tygodniowo do koń-
ca roku szkolnego 2011/2012,

 –  ucznia Zespołu Szkół w Kórniku, w wymia-
rze 12 godzin tygodniowo, do końca roku 
szkolnego 2011/2012. 

4. Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu:
 –  Sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie za 2011 r. oraz wy-
kaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

 –  Sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzę-
du Pracy za 2011 r. – opracowanie „Rynek 
pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 
2011 roku”.

 –  Informację na temat wykonania uchwał Rady 
Powiatu w Poznaniu podjętych w 2011 r.

5.  Zarząd Powiatu zapoznał się z kartą oceny pra-
cy przedstawioną przez Starostę Poznańskiego 
i cząstkową oceną pracy Dyrektora Zespołu 
Szkół w Rokietnicy przedstawioną przez Kurato-
rium Oświaty w Poznaniu oraz opinią Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego Powiatu Po-
znańskiego i ustalił ocenę pracy Dyrektora na 
stopień wyróżniający.

6.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na tymczaso-
we korzystanie przez ZDP w Poznaniu dział-
ki nr 268/9 w Jerzykowie, gm. Pobiedziska 
z przeznaczeniem na składowisko materiałów 
pochodzących z rozbiórki dróg powiatowych 
pozyskiwanych w toku realizacji zadania „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej „Puszcza Zielonka”, 
w okresie od 25 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 
2012 r.

Opracowała:
Anna Koziołkiewicz

Wydział Organizacyjny
 

 15 maja
Tematem przewodnim posiedzenia Komisji Polity-
ki Społecznej i Ochrony Zdrowia było sprawozdanie 
z wykonania budżetu Powiatu w 2011 roku, które 
przedstawiła Renata Ciurlik, Skarbnik Powiatu Po-
znańskiego. Komisja jednogłośnie przyjęła sprawoz-
danie.

Podczas wspólnych obrad Komisji Kultury, Kultu-
ry Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Komunikacji, 
Budownictwa i Infrastruktury radni zajmowali się 
stanem obecnym i perspektywami rozwoju dróg ro-
werowych w powiecie poznańskim. Podczas drugiej, 
wyjazdowej części posiedzenia członkowie obu komi-
sji obejrzeli ścieżki pieszo-rowerowe na terenie gminy 
Tarnowo Podgórne, odwiedzili Filię Wydziału Komu-
nikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu w Tar-
nowie Podgórnym oraz zapoznali się ze stanem dróg 
powiatowych na terenie gminy Rokietnica. Komisja 
Komunikacji dokonała również analizy sprawozdania 
z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za rok 
2011. Członkowie Komisji zaopiniowali sprawozdanie 
jednogłośnie pozytywnie.

 16 maja 
Komisja Oświaty i Wychowania odbyła wspólne po-
siedzenie z Komisją Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 
W spotkaniu udział wzięła Renata Ciurlik, Skarbnik 
Powiatu, która przedstawiła sprawozdanie z wykonania 
budżetu Powiatu w 2011 roku. Obie komisje zaopinio-
wały sprawozdanie jednogłośnie pozytywnie.

 21 maja 
Podczas posiedzenia Komisji Promocji, Rozwoju i In-
tegracji Europejskiej radni jednogłośnie przyjęli spra-
wozdanie z  wykonania budżetu Powiatu w 2011 roku 
zaprezentowane przez Skarbnik Renatę Ciurlik. W dru-
giej części spotkania wziął udział Tomasz Morawski, 
kierownik Referatu ds. Współpracy z Zagranicą i Pro-
mocji Przedsiębiorczości Starostwa, który przedstawił 

S p r a w o z d a n i e  z  p o s i e d z e ń  k o m i s j i  s t a ł y c h  R a d y  P o w i a t u
w  P o z n a n i u  w  m a j u  2 0 1 2  r .

informację na temat współpracy zagranicznej Powiatu 
Poznańskiego.

 23 maja  
Członkowie Komisji Finansów i Gospodarowania Mie-
niem Powiatu po wcześniejszej analizie jednogłośnie 
przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Poznańskiego za 2011 r. Ponadto zaopiniowano pro-
jekty uchwał na XVIII Sesję Rady Powiatu w Poznaniu.

 24-26 maja 
Członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
wzięli udział w szkoleniowym wyjeździe studyjnym 
do Hanoweru, gdzie zapoznali się z prowadzoną tam 
kompleksową gospodarką komunalną. Zwiedzono 
instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów, a także spalarnię odpadów komunalnych. 
W wyjeździe uczestniczyli również przedstawiciele Za-
rządu Powiatu, Rady Powiatu oraz pracownicy Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu. 

 30 maja  
Komisja Rewizyjna, w ramach prowadzonej kontroli 
wydatkowania środków fi nansowych na zadania zwią-
zane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną, 
odbyła wyjazdowe posiedzenie w Bolechowie. Radni 
zwiedzili siedzibę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczą nr 8, 
po której oprowadzał ich bryg. Witold Rewers, Komen-
dant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
Szczególną uwagę radni zwrócili na pomieszczenie, 
w którym znajduje się Powiatowy Magazyn Przeciw-
powodziowy. Po zakończeniu spotkania w Bolechowie 
Komisja Rewizyjna udała się do Nieszawy, gdzie radni 
spotkali się ze strażakami z tamtejszej jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Jednostka ta oprócz swojej 
standardowej działalności związanej z pożarami i miej-
scowymi zagrożeniami specjalizuje się w kwestiach 
związanych z obroną cywilną.

Przygotowali: 
Krystyna Kotkowska, Karol Cenkier
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U C H W A Ł Y
p o d j ę t e  p o d c z a s  S e s j i  R a d y  P o w i a t u  w  P o z n a n i u
w  d n i u  2 1  c z e r w c a  2 0 1 2  r o k u

Uchwała nr XIX/158/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie: ustanowienia logo Powiatu Poznańskiego 
oraz Systemu Identyfi kacji Wizualnej. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 
1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. 1978, nr 31. 
poz. 130, Dz. U. 1998, nr 162, poz. 1126, Dz. U. 2000, 
nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, Dz. U. 2001, Nr 123, 
poz. 1353, Dz. U. 2009, Nr 92, poz. 753), w zw. z art. 
12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie 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 200 poz. 1688, Nr 200 poz.1688, Nr 
214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.; Nr 162 poz.1568, Dz. 
U. z 2004 r.; Nr 153 poz.1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 
214 poz.1806, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. 
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. z 2009 r. Nr 223 poz. 
1458, Nr 92 poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 
Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 
157 poz. 1241, Nr 40 poz. 230, Nr 21 poz. 113, Nr 217, 
poz. 1281, Nr 149, poz. 887), Rada Powiatu w Poznaniu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.
Rada Powiatu w Poznaniu ustanawia logo Powiatu Po-
znańskiego oraz System Identyfi kacji Wizualnej w wer-
sji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
 Traci moc uchwała Nr XV/123/II/2004 Rady Powiatu 
Poznańskiego z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie za-
twierdzenia projektu logotypu Powiatu Poznańskiego. 

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu. 

§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie 

Dynamiczny rozwój Powiatu Poznańskiego wymusił 
dostosowanie koncepcji grafi cznej Powiatu, jakim jest 
nowe logo do założeń strategicznych marki Powiat po-
znański - aktywnie. Jego zaktualizowania podjęło się 

Stowarzyszenie na rzecz Katedry Komunikacji Wizu-
alnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, które 
wykonało projekt logo wraz z Systemem Identyfi kacji 
Wizualnej. 
Nowo wykreowany symbol powiatu ma na celu pod-
kreślenie takich cech jak: obszar wokół Poznania, inte-
raktywność czyli zaproszenie do aktywności, dynami-
ka, inwestycje, nauka, turystyka, rekreacja oraz aspekt 
ludzki, emocjonalny. 
Przyjęcie nowego logo oraz Systemu Identyfi kacji Wizu-
alnej ma na celu wzmocnienie konsekwencji w komu-
nikowaniu wartości i potencjału powiatu poznańskiego. 
Obecny wizerunek nie odpowiada nowoczesnym tren-
dom i ze względu na wielość komunikatów rozmywa i 
rozprasza przekaz kierowany do jego odbiorców. Zmiana 
wizerunku i logo wymusza uporządkowanie wszystkich 
komunikatów marketingowych, dlatego też kolejnym 
krokiem zmierzającym do ich uporządkowania będzie 
ujednolicenie systemów identyfi kacji wizualnej dla jed-
nostek powiatowych oraz produktów turystycznych. 

Uchwała nr XIX/159/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zabytka-
mi powiatu poznańskiego na lata 2012 – 2015”. 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie 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 200 poz. 1688, Nr 
200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 
poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 153 poz.1271, Nr 102 poz. 
1055, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 
1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. z 2009 r. 
Nr 223 poz. 1458, Nr 92 poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 
poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 
r. Nr 157 poz. 1241, Nr 40 poz. 230, Nr 21 poz. 113, Nr 
217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) w związku z art. 87 
ust 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 
162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Dz. U. 
z 2004 r. Nr 238 poz. 2390, Dz. U. z 2006 r. Nr 50 poz. 
362, Nr 126 poz. 875, Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, 
Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1394, Dz. U. z 2009 r. Nr 97 
poz. 804, Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 
871) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1.
1. Przyjmuje się „Program opieki nad zabytkami po-
wiatu poznańskiego na lata 2012 – 2015”. 
2. „Program opieki nad zabytkami powiatu poznań-
skiego na lata 2012 - 2015” stanowi załącznik do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Uzasadnienie

Opracowanie programu opieki nad zabytkami jest za-
daniem własnym samorządu terytorialnego. Zgodnie 
z art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami z dnia 23 lipca 2003 roku Zarząd Powiatu spo-
rządza na okres 4 lat program opieki nad zabytkami. 
Następnie, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, przyjmuje go w formie uchwały 
Rada Powiatu w Poznaniu. 
Przygotowany „Program opieki nad zabytkami powia-
tu poznańskiego na lata 2012 – 2015” uzyskał pozytyw-
ną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w Poznaniu w dniu 21 maja 2012 roku 
(pismo Po5120.1697.3.2012). 
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za ce-
lowe. 

Załącznik do uchwały znajdują się na stronie internetowej
bip.powiat.poznan.pl w zakładce Uchwały Rady Powiatu

Uchwała nr  XIX/160/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego Powiatu Poznańskiego na  lata 2012-
2015.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, 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, z 2003 r. 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, 
Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, 

Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 
113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku 
z art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 
231, poz. 1375) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychiczne-
go (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128)
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 
Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zdrowie psychiczne stanowi nieodłączny składnik 
zdrowia. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierp-
nia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.  U. 
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), ochrona zdrowia psychicz-
nego obejmuje realizację zadań dotyczących w  szcze-
gólności:
1)  promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania za-

burzeniom psychicznym;
2)  zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi 

wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdro-
wotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbęd-
nych do życia w  środowisku rodzinnym i społecz-
nym;

3)  kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicz-
nymi właściwych postaw społecznych, a  zwłaszcza 
zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także prze-
ciwdziałania ich dyskryminacji.

Zadania te należą do zadań własnych m.in. samorzą-
du powiatowego i będą realizowane poprzez działania 
określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
28 grudnia 20l0 r. w  sprawie Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, 
poz. 128) samorząd powiatowy zobowiązany jest do 
opracowania i realizacji Powiatowego Programu Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego. 
Wobec powyższego Uchwałą Zarządu Powiatu w Pozna-
niu Nr 444/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku powołano 
Powiatowy Zespół Koordynujący Realizację Narodo-
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wego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który 
jest odpowiedzialny za opracowanie, realizację, koordy-
nowanie i monitorowanie „Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2015”. 
W dokumencie tym wytyczono kierunki działań, okre-
ślono cele polityki zdrowotnej na rzecz poprawy zdro-
wia psychicznego mieszkańców, które mogą przyczynić 
się do wypracowania docelowego modelu organizacji 
opieki psychiatrycznej na terenie powiatu poznańskie-
go, poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psy-
chicznymi i ich bliskich oraz zwiększenia dostępności 
do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psy-
chiatrycznej. 
Określone w Programie kierunki działań wynikają 
z diagnozy stanu w zakresie ochrony zdrowia psy-
chicznego, analizy danych statystycznych i informacji 
dostarczonych m.in. przez jednostki organizacyjne po-
wiatu.
Program ma charakter otwarty, z możliwością jego 
dostosowywania do aktualnych uwarunkowań, a jego 
realizacja zależeć będzie od budżetu samorządu powia-
towego, Ministerstwa Zdrowia, poziomu fi nansowania 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowot-
nych z zakresu opieki psychiatrycznej specjalistycznej 
i środowiskowej oraz leczenia uzależnień, możliwości 
pozyskiwania środków UE, i z innych podmiotów.
Corocznie prowadzony monitoring i ewaluacja reali-
zacji programu przez Powiatowy Zespół Koordynujący 
Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego pozwoli na podejmowanie kolejnych nie-
zbędnych działań, aby osiągnąć założone cele.
Ponadto każdego roku opracowane zostanie sprawoz-
danie z wykonania zadań określonych w  harmono-
gramie realizacji Programu, ich efektów wraz z wnio-
skami, które zostanie przedłożone Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu oraz Ministrowi Zdrowia w terminie do 
15 maja każdego roku.
Wobec powyższego podjecie niniejszej uchwały jest 
uzasadnione.

Załącznikido uchwały znajdują się na stronie internetowej
bip.powiat.poznan.pl w zakładce Uchwały Rady Powiatu

Uchwała nr XIX/161/IV/2012 
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie: przyjęcia „Programu rozwoju pieczy za-
stępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2012-2014”. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a i 4 oraz art. 12 pkt 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, 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, z 2003 
r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 
214, poz. 1806, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, 
poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) 
oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 
U. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690, z 2012 r. poz. 
579) 
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1.
Przyjmuje się do realizacji „Program rozwoju pieczy 
zastępczej w Powiecie Poznańskim na lata 2012-2014”, 
w brzmieniu   stanowiącym   załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza  się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

Uzasadnienie

Do zadań własnych powiatu określonych w art. 180 pkt 
1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej należy opracowanie i re-
alizacja trzyletnich programów dotyczących rozwoju 
pieczy zastępczej. 
„Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Po-
znańskim na lata 2012 – 2014” jest spójny z  koncep-
cją „Strategii rozwiązywania problemów społecznych 
Powiatu Poznańskiego na lata 2008 – 2013” oraz kie-
runkami polityki prorodzinnej państwa jak i wypraco-
wanymi już i obowiązującymi standardami w zakresie 
pomocy rodzinie i  dziecku obowiązującymi w Unii 
Europejskiej. Celem głównym programu jest stworze-
nie warunków dla skutecznego rozwoju systemu pieczy 
zastępczej z ukierunkowaniem na formy rodzinne. 
Program zawiera diagnozę systemu wsparcia dziecka 
i rodziny na terenie powiatu poznańskiego, określa cele 
programu i harmonogram ich realizacji, w tym  okre-
ślenie  corocznego limitu nowo tworzonych rodzin za-
stępczych zawodowych. Trzyletni powiatowy program 
rozwoju pieczy zastępczej na lata 2012-2014 stanowi 
podstawę budowania efektywnego systemu zapobiega-
nia umieszczaniu dziecka w pieczy zastępczej, rozwoju 
różnorodnych form pieczy zastępczej oraz wspierania 
w procesie usamodzielnienia wychowanków opuszcza-
jących pieczę zastępczą. 

W realizacji działań programowych stosowane będą 
mechanizmy fi nansowe pozwalające na jak najskutecz-
niejsze i najpełniejsze wykonywanie założonych zadań. 
Szczególne znaczenie ma zaangażowanie środków 
pochodzących z różnych źródeł: budżetu samorządu 
powiatowego i samorządu gminy, Unii Europejskiej 
i innych funduszy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni 
zasadne.

Załączniki do uchwały znajdują się na stronie internetowej
bip.powiat.poznan.pl w zakładce Uchwały Rady Powiatu

Uchwała nr XIX/162/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie: uchwalenia Programu ochrony środo-
wiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012+2015 
z perspektywą na lata 2016+2019 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 
200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 
162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. 
U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 
753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 
poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 
r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) 
oraz art. 18 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 
zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, 
Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, 
Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 
19 poz. 100, Nr 20 poz. 106, Nr 79 poz. 666, Nr 130 poz. 
1070, Nr 215 poz. 1664, Dz. U. z 2010 r. Nr 21 poz. 104, 
Nr 28 poz. 145, Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804, Nr 152 
poz. 1018 i 1019, Nr 182 poz.: 1228, Nr 229 poz. 1498, 
Nr 249 poz. 1657, Dz. U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 63 
poz. 322, Nr 94 poz. 551, Nr 99 poz. 569, Nr 122 poz. 
695, Nr 152 poz. 897, Nr 178 poz. 1060, Nr 224 poz. 
1341, Dz. U. z 2012 r. poz. 460, M.P. z 2008 r. Nr 79 poz. 
698, Nr 80 poz.707, M.P. z 2009 r. Nr 57 poz. 780, Nr 69 
poz. 893, M.P. z 2010 r. Nr 74 poz. 945, Nr 78 poz. 965, 
M.P. z 2011 r. Nr 94 poz. 957 i poz. 958), Rada Powiatu 
w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Uchwala się „Program ochrony środowiska dla Powia-
tu Poznańskiego na lata 2012+2015 z perspektywą na 
lata 2016+2019”. 

§ 2.
 Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskie-
go stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowi-
ska organ wykonawczy powiatu sporządza powiatowy 
program ochrony środowiska, uwzględniając wyma-
gania określone w ww. ustawie -w szczególności cele 
i priorytety ekologiczne (w tym cele długotermino-
we), rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 
mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki fi nansowe 
niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. 
Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskie-
go na lata 2012+2015 z perspektywą na lata 2016+2019 
ma służyć realizacji założeń „Polityki ekologicznej Pań-
stwa wiatach 2009+2012 z perspektywą do roku 2016”, 
odnosząc je do kompetencji i możliwości działań pro-
ekologicznych powiatowego szczebla administracji 
samorządowej. Program ochrony środowiska dla Po-
wiatu Poznańskiego wskazuje główne zagrożenia śro-
dowiska, określa cele i priorytety ekologiczne Powiatu 
Poznańskiego oraz wyznacza działania służące ich re-
alizacji i źródła fi nansowania. W Programie przedsta-
wiono również charakterystykę przyrodniczą powiatu 
i ocenę stanu środowiska, a także omówiono inne do-
kumenty planistyczne i środowiskowe funkcjonujące 
w Powiecie, zawierające istotne zapisy dotyczące ochro-
ny środowiska . 
Program ochrony środowiska opracowany został 
z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, zgodnie z przepisami ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 
r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). 
Do projektu Programu nie wniesiono żadnych uwag 
ani wniosków w terminie określonym w informacji po-
danej do publicznej wiadomości. 
Projekt Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Poznańskiego podlegał również zaopiniowaniu przez 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego i uzyskał opi-
nię pozytywną. 
Ponadto, organ opracowujący projekt Programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego doko-
nał analizy w wyniku której stwierdzono, że realizacja 
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postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczą-
cego (negatywnego) oddziaływania na środowisko 
oraz że nie wyznacza on ram dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko (w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony 
środowiska). 
Powyższe stanowisko zostało uzgodnione z Regional-
nym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
który stwierdził, iż projekt Programu ochrony środo-
wiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012+2015 
z perspektywą na lata 2016+2019 nie wymaga przepro-
wadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko. 
Program ochrony środowiska, zgodnie z art. 18 ust.1 
ustawy Prawo ochrony środowiska jest uchwalany 
przez radę powiatu, a następnie realizowany przez or-
gan wykonawczy powiatu. 

Uchwała nr XIX/163/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 
prawa własności nieruchomości położonych w Gmi-
nie Dopiewo. 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, 
Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr.153 poz.1271, Nr 
200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 
162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. 
z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223 poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz.753, 
Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 
poz.146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 
r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) 
oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (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, 
Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 
poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 
732, Nr 187 poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 
1337), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje: 

§ 1 
Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny prawa wła-
sności nieruchomości, niezbędnych do realizacji zada-
nia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 
2401P Dopiewo -Poznań w m. Skórzewo, Gmina Do-
piewo, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: 
1.  obręb Skórzewo, arkusz mapy nr 12, działka nr 

292/49, o powierzchni 0,0294 ha, dla której prawo 
własności na rzecz Gminy Dopiewo ujawnione jest 
w księdze wieczystej KW nr 133212, 

2.  obręb Skórzewo, arkusz mapy nr 12, działka nr 
292/50, o powierzchni 0,0431 ha, dla której prawo 
własności na rzecz Gminy Dopiewo ujawnione jest 
w księdze wieczystej KW nr 133212, 

3.  obręb Skórzewo, arkusz mapy nr 12, działka nr 177/3, 
o powierzchni 0,0191 ha, dla której prawo własności 
na rzecz Gminy Dopiewo ujawnione jest w księdze 
wieczystej KW nr PO1P/00105869/9, 

4.  obręb Skórzewo, arkusz mapy nr 07, działka nr 
526/1, o powierzchni 0,3000 ha, dla której prawo 
własności na rzecz Gminy Dopiewo ujawnione jest 
w księdze wieczystej KW nr 205368, na rzecz Powia-
tu Poznańskiego. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Zarząd Dróg Powiatowych Poznaniu zlecił wykona-
nie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2401P 
Dopiewo – Poznań na odcinku ul. Poznańskiej od ul. 
Malwowej do ul. Zakręt w miejscowości Skórzewo, gm. 
Dopiewo, z którego wynika konieczność poszerzenia 
istniejącego pasa drogowego. Część nieruchomości 
niezbędnych do realizacji zadania tj. 
l.  obręb Skórzewo, arkusz mapy nr 12, działka nr 

292/49, o powierzchni 0,0294 ha,
2. obręb Skórzewo, arkusz mapy nr 12, działka nr 

292/50, o powierzchni 0,0431 ha,
3.  obręb Skórzewo, arkusz mapy nr 12, działka nr 

177/3, o powierzchni 0,0191 ha,
4.  obręb Skórzewo, arkusz mapy nr 07, działka nr 526/1, 

o powierzchni 0,3000 ha, stanowi własność Gminy 
Dopiewo, która zobowiązała się do ich bezpłatnego 
przekazania na rzecz Powiatu Poznańskiego. 

Zatem, w tym stanie faktycznym nabycie powyższych 
nieruchomości na rzecz Powiatu Poznańskiego jest 
w pełni uzasadnione. 

Uchwała nr XIX/164/IV/2012 
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/234/II/2005 
Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005 r. 

w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których 
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okre-
sach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zni-
żek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli 
pełniących inne stanowisko kierownicze, tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycie-
li niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. 
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 oraz art. 91d pkt 1 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 
1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 
poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 
poz. 1369, Nr 247 poz. 1821, z 2008 r. Nr 145 poz. 917, 
Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, 
Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 poz. 1650, Nr 
219 poz. 1706, z 2011 r. Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 
1206), art. 12 pkt. 11 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1592, 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, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 
180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 
753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 106 
poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 
149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) Rada Powiatu w Po-
znaniu uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W ustępie 3 w Punkcie II załącznika o którym mowa 
w § 2 uchwały Nr XXVI/234/II/2005 Rady Powiatu Po-
znańskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie: zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan za-
jęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolne-
go, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, 
wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne sta-
nowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela, dodaje się pkt 4) o brzmieniu: 

„w szkole/zespole szkół nie ma stanowiska wicedyrek-
tora” 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Uzasadnienie

Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wyna-
grodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także zasady 
ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela określa rozporządzenie. Wysokość, warunki 
oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczaso-
wych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 usta-
wy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy -Karta 
Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 19 poz. 239, z późniejszymi zmianami). 
Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycie-
lom dodatku za wysługę lat; dodatku wiejskiego; dodat-
ku za uciążliwość pracy; dodatkowego wynagrodzenia 
za pracę w porze nocnej; nagród jubileuszowych; do-
datkowego wynagrodzenia rocznego; zasiłku na zago-
spodarowanie; odpraw z tytułu rozwiązania stosunku 
pracy; odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę 
określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz 
przepisy rozporządzenia. 
Załącznik określa inne elementy płacy nauczycie-
li, wymienione wat. 42 ust. 7, które wmyśl ustawy 
kształtować mają samorządy. Ustawodawca nakłada 
na samorząd obowiązek określenia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin za-
jęć tym nauczycielom, którzy mają różny plan zajęć 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia 
zasad i wielkości zniżek zajęć dla kadry kierowniczej 
w szkole lub placówce, określenia obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycielom pracującym w szko-
łach w których nauka odbywa się w formie zaocznej, 
nauczycielom, którzy nauczają przedmiotów o różnym 
obowiązkowym wymiarze godzin oraz innym nauczy-
cielom, którym ustawodawca nie określił pensum 
w Karcie Nauczyciela. 
Zmiana która proponuje się w niniejszej uchwale jest 
inicjatywą Komisji Oświaty i Wychowania Rady Po-
wiatu w Poznaniu. Uchwała w proponowanej wersji 
przewiduje możliwość zmniejszenia obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla dyrektora w tym zwolnienie 
go z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych przez 
Zarząd powiatu w Poznaniu także wtedy, gdy w kiero-
wanej przez niego szkole nie ma stanowiska zastępcy.
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Uchwała nr  XIX/165/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/52/IV/2011 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 10 maja 2011 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ; Dz. U. z 2002 r. Nr 
23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, 
poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 
r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. 
Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 
28, poz.142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Nr 
40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 217, 
poz. 1281; Nr 149, poz.887) Rada Powiatu w Poznaniu 
stanowi, co następuje:

§ 1. 
W uchwale Nr VII/52/IV/2011 Rady Powiatu w Po-
znaniu z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej Regu-
laminem określa wewnętrzną strukturę organizacyj-
ną Starostwa Powiatowego w Poznaniu, kompetencje 
i zakres sprawowanego nadzoru Starosty, Członków 
Zarządu, Skarbnika, Sekretarza oraz kompetencje 
i obowiązki dyrektorów wydziałów i stanowisk samo-
dzielnych, zadania komórek organizacyjnych a także 
inne postanowienia związane z pracą Starostwa.

2.  Do czasu określenia odmiennych zasad funkcjono-
wania administracji publicznej, Regulamin obowią-
zuje również w czasie podwyższania stanów gotowo-
ści obronnej państwa i w czasie wojny.”

2) w § 16 w ust.2 w pkt 6 po wyrazie Promocji kropkę 
zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmie-
niu: „7) Wydział Archiwum Zakładowe.”

3) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. 1. Strukturę organizacyjną Starostwa tworzą 
wydziały, wymienione w ust. 2 pkt 1-27 i stanowiska 
samodzielne, wymienione w ust. 2 pkt 28-29. 
2.  Przy znakowaniu spraw i pism stosuje się następu-

jące symbole :
1) Biuro Rady „BR”

2) Gabinet Starosty „GS”
3) Wydział Organizacyjny „OP”
4) Wydział Finansów „FN”
5) Wydział Administracyjny „WA”
6) Biuro Zamówień Publicznych „ZP”
7) Wydział Komunikacji i Transportu „KT” 
8)  Wydział Administracji Architektoniczno – Bu-

dowlanej „AB” 
9) Wydział Promocji „PR”
10) Wydział Tworzenia i Realizacji Projektów „WP”
11) Wydział Nieruchomości „GN”  
12)  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-

śnictwa „WŚ”
13) Wydział Radców Prawnych „RP”
14) Wydział Audytu i Kontroli „KO” 
15)  Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzyso-

wego i Spraw Obywatelskich „ZK”
16) Wydział Edukacji „WE” 
17) Wydział Inwestycji i Remontów „ZI” 
18) Wydział Gospodarowania Mieniem „ZN”
19) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej „ZD” 
20) Wydział Informatyki „WI”
21) Wydział Kadr i Płac „WK”
22) Powiatowy Rzecznik Konsumentów „RK” 
23)  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepeł-

nosprawności „PZ”
24) Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej „WD”
25) Powiatowy Konserwator Zabytków „KZ”
26) Pion Ochrony „PN”
27) Archiwum Zakładowe „AZ”
28) Samodzielne Stanowisko ds. BHP „BHP”
29)  Samodzielne stanowisko ds. systemu zarządza-

nia jakością „ZJ”

4) w § 20:
a)  pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9)  współdziałanie w realizacji zadań z zakresu zarzą-

dzania kryzysowego i obrony cywilnej,”
b)  w pkt 13 po wyrazie Powiatu kropkę zastępuje się 

przecinkiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14)  wykonywanie nałożonych zadań obronnych wyni-

kających z „Planu operacyjnego funkcjonowania 
powiatu poznańskiego w warunkach zewnętrzne-
go zagrożenia państwa i w czasie wojny.”

5)  w § 25 w pkt 14 po wyrazie „ nadzorującą”, krop-
kę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 15 
w brzmieniu:

„15)  zapewnienie wykonywania zadań wynikających 
z „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu 
poznańskiego w warunkach zewnętrznego zagro-
żenia państwa i w czasie wojny.”

6) w § 28 ust. 1 skreśla się pkt 14,

7) w § 29: 
a)  w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) prowadzeniem książki kontroli.”
b)  w ust. 5 po pkt 3 dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4)  obsługą punktu potwierdzającego profi le zaufane 

elektronicznej Platformy Usług Administracji Pu-
blicznej – ePUAP w Starostwie”,

5)  pełnieniem roli Administratora Podmiotu Publicz-
nego na platformie ePUAP, 

8) w § 31 skreśla się:
a) w ust. 1 pkt 4,
b) ust. 2.

9) § 33 otrzymuje brzmienie:
„ § 33. Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu 
„KT” należą czynności związane między innymi z:
1. w zakresie rejestracji pojazdów:

1)  prowadzeniem ewidencji pojazdów i ich właści-
cieli,

2) rejestrowaniem pojazdów,
3) wyrejestrowaniem pojazdów,
4)  wydawaniem zaświadczeń z zakresu rejestracji 

pojazdów,
5) przyjmowaniem zawiadomień o zbyciu pojazdów,
6) wydawaniem wtórników oznaczeń pojazdów,
7) nadawaniem cech identyfi kacyjnych pojazdu,
8) czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu,

2. w zakresie wydawania uprawnień do kierowania 
pojazdami:

1)  prowadzeniem ewidencji kierowców i osób bez 
uprawnień,

2)  wydawaniem krajowych praw jazdy i pozwoleń do 
kierowania tramwajem,

3)  wydawaniem międzynarodowych praw jazdy,
4)  realizowaniem wyroków sądowych w zakresie 

orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów me-
chanicznych,

5)  zatrzymaniem i zwracaniem uprawnień do kiero-
wania pojazdami,

6)  cofaniem i przywracaniem uprawnień do kiero-
wania pojazdami,

7)  kierowaniem osób posiadających uprawnienia 
do kierowania pojazdami na badania lekarskie 
i psychologiczne oraz kontrolne sprawdzenie 
kwalifi kacji,

8)  wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym,

3. w zakresie działalności gospodarczej:
1)  wydawaniem i cofaniem licencji na wykonywanie 

transportu drogowego osób i rzeczy,
2)  wydawaniem zaświadczeń na krajowe przewozy 

drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,
3)  wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regular-

nych i regularnych przewozów specjalnych osób,

4)  kontrolowaniem przedsiębiorców posiadających 
licencję, zaświadczenie lub zezwolenie,

5)  wpisywaniem i wykreślaniem z rejestru przedsię-
biorców prowadzących ośrodek szkolenia kierow-
ców,

6)  wpisywaniem i wykreślaniem z rejestru przedsię-
biorców prowadzących stację kontroli pojazdów,

7)  wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji instruk-
torów nauki jazdy,

8)  wpisywaniem i wykreślaniem z ewidencji wykła-
dowców,

9)  wydawaniem i cofaniem uprawnień do przepro-
wadzania badań technicznych pojazdów,

10)  usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem 
pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu 
(art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym ),

11)  rozpatrywaniem skarg, dotyczących działalności 
ośrodka szkolenia kierowców,

12)  kontrolowaniem przedsiębiorców wpisanych do 
rejestru działalności regulowanej,

13)  wydawaniem poświadczeń potwierdzających 
spełnianie dodatkowych wymagań przez przed-
siębiorców, prowadzących ośrodek szkolenia 
kierowców,

14)  sporządzaniem analizy i podawaniem do pu-
blicznej wiadomości wyników analizy staty-
stycznej w zakresie średniej zdawalności osób 
szkolonych oraz liczby skarg.”

10) § 37 otrzymuje brzmienie:
„ § 37. Do zadań Wydziału Nieruchomości „GN” na-
leżą czynności związane między innymi z:

1)  sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości w trybie art. 207, 207a i 211 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami,

2)  przekazywaniem nieruchomości na cele szczegól-
ne oraz dokonywaniem obrotu tymi nieruchomo-
ściami,

3)  oddawaniem nieruchomości jednostkom orga-
nizacyjnym w trwały zarząd oraz stwierdzaniem 
wygaśnięcia trwałego zarządu,

4)  naliczaniem i aktualizowaniem opłat z tytułu pra-
wa użytkowania wieczystego oraz prawa trwałego 
zarządu,

5)  orzekaniem w sprawach dotyczących zwrotu wy-
właszczonych nieruchomości oraz zwrotu wy-
płaconego odszkodowania lub nieruchomości 
zamiennej na obszarze Powiatu Poznańskiego 
i miasta Poznania w sprawach wyznaczonych 
przez Wojewodę Wielkopolskiego,

6)  orzekaniem w sprawach dotyczących wywłaszcze-
nia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalania 
odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
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7)  wydawaniem w drodze decyzji zezwoleń na za-
jęcie lub czasowe zajęcie nieruchomości, w celu 
ograniczenia sposobu korzystania z tych nieru-
chomości,

8)  ustalaniem w drodze decyzji odszkodowania za 
nieruchomości przejęte pod drogi gminne, po-
wiatowe, wojewódzkie i krajowe oraz w trybie 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
na obszarze Powiatu Poznańskiego i miasta Po-
znania (w sprawach wyznaczonych przez Woje-
wodę),

9)  przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności,

10)  występowaniem do sądów powszechnych 
z wnioskami o regulację ksiąg wieczystych 
(przede wszystkim o wpis prawa własności na 
rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu Poznańskie-
go, o wpis lub wykreślenie wzmianki o wszczęciu 
postępowania wywłaszczeniowego, wpis lub wy-
kreślenie hipoteki, wykreślenie ciężaru realnego 
i innych obciążeń), z wyłączeniem wniosków 
dotyczących dróg powiatowych,

11)  regulacjami prawnymi nieruchomości objętych 
reformą rolną, 

12)  przyznawaniem działki emerytalnej nieodpłat-
nie na własność osobie, która przekazała gospo-
darstwo rolne na Skarb Państwa za rentę lub jej 
zstępnemu,

13)  nadawaniem nieodpłatnie właścicielom budyn-
ków znajdujących się na działce gruntu, która 
wchodziła w skład gospodarstwa rolnego prze-
kazanego Państwu na podstawie przepisów obo-
wiązujących przed dniem 1.01.1983 r. działki 
gruntu, na której te budynki zostały wzniesione,

14)  przyznawaniem nieodpłatnie osobie, która prze-
kazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa za 
rentę lub jej zstępnemu, działki gruntu obejmu-
jącej budynki, w których znajdują się przydzielo-
ne do bezpłatnego korzystania lokale mieszkal-
ne, pomieszczenia gospodarcze,

15)  regulacją stanów prawnych nieruchomości Skar-
bu Państwa łącznie z postępowaniem wieczysto 
księgowym oraz sporządzaniem sprawozdań 
w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami o ujawnianiu w księgach wieczystych pra-
wa własności nieruchomości Skarbu Państwa,

16)  prowadzeniem ewidencji zasobu nieruchomości 
Skarbu Państwa i Powiatu Poznańskiego oraz 
ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa odda-
nych w użytkowanie wieczyste,

17) sporządzaniem sprawozdania rocznego z go-
spodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu 

Państwa wspólnie z Wydziałem Gospodarowania 
Mieniem.”

11) § 38 otrzymuje brzmienie:
„§ 38. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa „WŚ” należą czynności związane 
między innymi z:

1)  pozwoleniami zintegrowanymi, 
2)  decyzjami o dopuszczalnym poziomie hałasu dla 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
3)  powiatowym programem ochrony środowiska, 

który podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu,
4)  ograniczeniem lub zakazem używania niektórych 

rodzajów jednostek pływających, który podlega 
uchwaleniu przez Radę Powiatu,

5)  tworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania 
dla obiektów, dla których nie mogą być dotrzyma-
ne standardy jakości środowiska, który podlega 
uchwaleniu przez Radę Powiatu,

6)  nakładaniem obowiązków pomiarowych zwią-
zanych z niektórymi sposobami korzystania ze 
środowiska,

7)  zgłoszeniami instalacji, z których emisja nie wy-
maga pozwolenia, mogących negatywnie oddzia-
ływać na środowisko, 

8)  działaniami w przypadku stwierdzenia naruszania 
przepisów o ochronie środowiska oraz negatyw-
nego oddziaływania na środowisko,

9)  decyzjami zobowiązującymi prowadzących insta-
lacje do sporządzania przeglądu ekologicznego 
oraz obowiązku ograniczania negatywnego od-
działywania na środowisko,

10)  okresowym badaniem jakości gleby i ziemi,
11)  udzielaniem informacji o środowisku,
12)  kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie 

środowiska w zakresie objętym właściwością 
Starosty,

13)  sprawami związanych z fi nansowaniem ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej,

14)  prowadzeniem następujących rejestrów:
a)  rejestr zwierząt należących do gatunków pod-

legających ograniczeniom na podstawie prze-
pisów Unii Europejskiej – CITES,

b)  rejestr sprzętu pływającego służącego do po-
łowu ryb,

c)  rejestr wydawanych kart wędkarskich,
d)  wykaz danych o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie,
e) rejestr kontroli,
f)  rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzonych 

działalność w zakresie transportu odpadów, 
którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania 
zezwoleń w tym zakresie,

g)  rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ru-
chami masowymi ziemi.

15)  edukacją ekologiczną,

1. w zakresie gospodarki wodnej:
1)  ustanawianiem stref ochronnych ujęć wody obejmu-

jących teren ochrony bezpośredniej,
2) pozwoleniami wodnoprawnymi, 
3)  nadzorem nad spółkami wodnymi oraz załatwia-

niem spraw związanych z pełnieniem przez starostę 
funkcji organu założycielskiego dla tych spółek,

4)  utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szcze-
gółowych, w tym ustalaniem partycypacji w kosz-
tach tego utrzymania oraz orzekaniem o wysokości 
partycypacji zakładów w kosztach utrzymania wód 
lub urządzeń, 

5)  przeglądami ustaleń pozwoleń wodnoprawnych,
6)  ustalaniem linii brzegu dla cieków naturalnych oraz 

naturalnych zbiorników wodnych,

2. w zakresie ochrony powietrza:
1)  handlem uprawnieniami do emisji do powietrza ga-

zów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy 
o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnia-
nych i innych substancji w zakresie objętym właści-
wością starosty,

2)  pozwoleniami na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza,

3. w zakresie rybactwa śródlądowego i łowiectwa:
1)  wydawaniem kart wędkarskich,
2)  zezwoleniami na przegradzanie rybackimi na-

rzędziami połowowymi łożyska wody płynącej 
i ustawianie narzędzi połowowych na wodach że-
glownych,

3)  rejestracją sprzętu pływającego, służącego do poło-
wu ryb,

4)  zezwoleniami na utrzymanie i hodowlę chartów ra-
sowych lub ich mieszańców,

5)  zezwoleniami na odłów lub odstrzał redukcyjny 
zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użytecz-
ności publicznej,

 
4. w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody:
1)  przyznawaniem środków na pokrycie kosztów zwią-

zanych z odnowieniem lub przebudową drzewosta-
nu, w wyniku m.in. klęsk żywiołowych, pożarów, itp.,

2)  nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stano-
wiących własności Skarbu Państwa,

3)  wykonaniem uproszczonych planów urządzania lasu 
i inwentaryzacji stanu lasu,

4) zezwoleniami na usuwanie drzew i krzewów z grun-

tów będących własnością gmin lub utrudniających wi-
doczność sygnałów i pociągów,
5)  kontrolami nasadzeń drzew i krzewów określonych 

w decyzji Starosty z odroczoną opłatą,

5. w zakresie gospodarowania odpadami:
1)  decyzjami regulującymi gospodarkę wytwarzanymi 

odpadami,
2)  informacjami o wytwarzanych odpadach oraz o spo-

sobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
3)  zezwoleniami na prowadzenie działalności w zakre-

sie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodli-
wiania odpadów,

4)  nadzorem nad prawidłowością postępowania posia-
daczy odpadów, którym wydano decyzje regulujące 
postępowanie z odpadami,

5)  zezwoleniami na prowadzenie obiektu unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych oraz wydawaniem 
zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania od-
padów wydobywczych,

6)  opiniami dotyczącymi przywozu odpadów z zagra-
nicy do wykorzystania na terenie powiatu poznań-
skiego,

6. w zakresie geologii i górnictwa:
1)  koncesjami na wydobywanie kopalin pospolitych,
2)  projektami robót geologicznych,
3)  dokumentacjami geologicznymi, hydrogeologiczny-

mi i geologiczno-inżynierskimi,
4)  nadzorem i kontrolą w zakresie wykonywania zadań 

regulowanych ustawą prawo geologiczne i górnicze,
5)  ustalanie opłaty podwyższonej za działalność wyko-

nywaną bez wymaganej koncesji albo bez zatwier-
dzonego projektu robót geologicznych,

6) udostępnianiem informacji geologicznej,

7.  w zakresie ochrony gruntów rolnych i gospodarki 
gruntami rolnymi:

1)  wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
2)  rekultywacją gruntów zdewastowanych i zdegrado-

wanych, w tym ustalaniem w drodze decyzji kierun-
ku i terminu rekultywacji gruntów na cele rolnicze 
oraz uznawaniem rekultywacji gruntów za zakoń-
czoną.”

12) § 44 otrzymuje brzmienie:
„ § 44. Do zadań Wydziału Gospodarowania Mieniem 
„ZN” należą czynności związane między innymi z:
1. w zakresie zarządzania i administrowania nieru-
chomościami stanowiącymi własność Skarbu Pań-
stwa i Powiatu Poznańskiego:

1)  zapewnieniem właściwej gospodarki ekonomicz-
no – fi nansowej nieruchomości,

2)  zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania i wła-



l i p i e c  –  s i e r p i e ń  2 0 1 2 42 B i u l e t y n  P o w i a t u  P o z n a ń s k i e g o l i p i e c  –  s i e r p i e ń  2 0 1 2 43B i u l e t y n  P o w i a t u  P o z n a ń s k i e g o

ściwej eksploatacji nieruchomości,
3)  rozliczaniem kosztów utrzymania nieruchomości, 

naliczanie opłat z tytułu udostępniania nierucho-
mości z zasobu, 

4)  wystawianiem faktur najemcom z tytułu czynszu i 
refakturowanie faktur za media na najemców,

5)  prowadzeniem książek obiektów budowlanych 
oraz dokumentacji technicznej nieruchomości 
wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

6)  zlecaniem osobom trzecim wykonanie kontroli 
technicznych i okresowych przeglądów nierucho-
mości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie 
techniczne zgodnie z wymogami przepisów prawa 
budowlanego,

7)  zapewnieniem dostawy usług zewnętrznych do 
nieruchomości w szczególności dostaw energii 
elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odpro-
wadzania ścieków i wywozu śmieci, zapewnienie 
usług serwisowych przez wyspecjalizowane jed-
nostki dla urządzeń technicznych stałego nadzoru,

8)  sporządzaniem umów o dostawy, roboty bądź 
usługi, związane z realizacją zadań wydziału, kon-
trola prawidłowości wykonania tych umów,

9)  ubezpieczeniem majątku oraz odpowiedzialności 
cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jed-
nostek organizacyjnych

10)  prowadzeniem wykazu lokali użytkowych 
i mieszkalnych oraz najemców nieruchomości 
komercyjnych i mieszkalnych,

11)  przekazywaniem do windykacji należności 
z tytułu opłat za udostępnianie nieruchomości 
z zasobu oraz z tytułu opłat niezależnych od wła-
ściciela,

12)  usuwaniem awarii i ich skutków w nieruchomo-
ściach,

13)  współpracą z innymi organami, które na mocy 
odrębnych przepisów gospodarują nieruchomo-
ściami Skarbu Państwa, a także z właściwymi 
jednostkami samorządu terytorialnego,

2. dokonywaniem obrotu nieruchomościami:
1)  w zakresie sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, 

użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami rze-
czowymi w odniesieniu do nieruchomości stano-
wiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa,

2)  w zakresie sprzedaży, zamiany, najmu, dzierżawy, 
użyczenia, obciążania ograniczonymi prawami 
rzeczowymi w odniesieniu do nieruchomości sta-
nowiących zasób nieruchomości Powiatu Poznań-
skiego ( z wyłączeniem spraw dotyczących dróg 
powiatowych),

3.  sporządzaniem informacji o stanie mienia powia-
towego zgodnie z ustawą o fi nansach publicznych,

4.  sporządzaniem planów wykorzystania zasobu nie-

ruchomości Skarbu Państwa wspólnie z Wydzia-
łem Nieruchomości,

5.  sporządzaniem sprawozdania rocznego z gospo-
darowania nieruchomościami zasobu Skarbu Pań-
stwa wspólnie z Wydziałem Nieruchomości.”

13)  § 46 otrzymuje brzmienie:
„§ 46. Do zadań Wydziału Informatyki „ WI” należą 
czynności związane między innymi z:
1.  w zakresie Bezpieczeństwa Systemów (zadania 

wykonuje Administrator Bezpieczeństwa Infor-
macji):
1)  zabezpieczeniem prawidłowego działania infra-

struktury informatycznej Starostwa zgodnie z Po-
lityką Bezpieczeństwa i ustawą o ochronie danych 
osobowych,

2)  przeprowadzaniem kontroli w zakresie przetwa-
rzania danych osobowych,

3)  kontrolowaniem i nadzorem oraz modyfi kowa-
niem i aktualizowaniem zabezpieczeń informa-
tycznych, 

4)  prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych do 
przetwarzania danych osobowych w systemach 
teleinformatycznych,

5)  szkoleniem pracowników urzędu w zakresie Poli-
tyki Bezpieczeństwa,

2 . w zakresie informatyzacji Starostwa:
1)  planowaniem i rozwojem informatycznym Staro-

stwa,
2)  budowaniem i modernizacją serwisów intraneto-

wych,
3)  wdrażaniem nowych technologii i systemów in-

formatycznych,
4)  tworzeniem aplikacji programowych w celu 

usprawnienia pracy wydziału i Starostwa,
5)  planowaniem i zakupem sprzętu oraz oprogramo-

wania teleinformatycznego,
6)  planowaniem i nadzorem nad łącznością telein-

formatyczną ( telekomunikacyjną),

3. w zakresie administracji i zarządzania infrastrukturą 
teleinformatyczną:

1)  prowadzeniem ewidencji sprzętu informatyczne-
go, zasobów informatycznych, oprogramowania, 
licencji, dokumentacji programowej itp.,

2)  nadzorem nad okablowaniem strukturalnym 
w zakresie sieci teleinformatycznych.”,

4. w zakresie administracji i zarządzania bazami da-
nych i aplikacjami:

1)  administracją i konserwacją baz danych i aplikacji,
2)  inicjowaniem zmian w przepisach wewnętrznych 

w celu dostosowania do eksploatowanych aplikacji,

3)  inicjowaniem i nadzorem nad uruchomieniem 
nowych funkcjonalności we wdrożonych bazach 
danych i aplikacjach.”

14) § 50 otrzymuje brzmienie:
„§ 50. Do zadań Wydziału Dróg i Gospodarki Prze-
strzennej „WD” należą czynności związane między 
innymi z:

1)  współpracą z Zarządem Dróg Powiatowych w Po-
znaniu,

2)  współpracą z innymi instytucjami w zakresie bez-
pieczeństwa ruchu drogowego,

3)  wydawaniem decyzji o zezwoleniu na wykorzysta-
nie dróg w sposób szczególny,

4)  uzgadnianiem wykorzystania w sposób szczegól-
ny dróg publicznych powiatowych i gminnych,

5)  zatwierdzaniem projektów stałej organizacji ru-
chu na drogach powiatowych i gminnych,

6)  opiniowaniem projektów stałej organizacji ruchu 
na drogach krajowych i wojewódzkich w zakresie 
skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi,

7)  opiniowaniem projektów strefy płatnego parko-
wania,

8)  wydawaniem decyzji o zezwoleniu na czas okre-
ślony i nieokreślony na przejazd pojazdów nie-
normatywnych,

9)  realizowaniem zadań wynikających z zawartych 
porozumień z jednostkami samorządu terytorial-
nego w zakresie dróg powiatowych,

10)  opiniowaniem zaliczenia lub pozbawienia kate-
gorii drogi gminnej na terenie powiatu lub po-
wiatowej na terenie powiatu sąsiedniego,

11)  zaliczaniem i pozbawianiem dróg kategorii dróg 
powiatowych,

12)  ustalaniem przebiegu dróg powiatowych
13)  wprowadzaniem zakazu pędzenia zwierząt na 

drogach,
14)  wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realiza-

cję inwestycji drogowej dla dróg powiatowych 
i gminnych,

15)  uzgadnianiem następujących projektów:
a)  miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego w zakresie zadań samorządowych 
b)  decyzji o warunkach zabudowy i projektów 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego w zakresie zadań samorządowych, 

c)  decyzji o warunkach zabudowy i decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego w zakresie ochrony gruntów rolnych,

16)   opiniowaniem projektów planu zagospodarowa-
nia przestrzennego województwa,

17)  opiniowaniem projektów studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gmin,

18)  opiniowaniem dokumentacji w sprawie uzyska-
nia następujących decyzji:
a)  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
b)  o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
c)  o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakre-

sie lotniska użytku publicznego,
d)  o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

terminalu regazyfi kacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego,

e)  o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szero-
kopasmowej,

f)  o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakre-
sie budowli przeciwpowodziowych,

g) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 
budowy obiektu energetyki jądrowej oraz in-
westycji towarzyszącej,

h)  o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 
2012,

19)  zadaniami wynikającymi z ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym.”

15)  po § 52 dodaje się § 52a w następującym brzmieniu:
„§ 52a. Do zadań Wydziału Archiwum Zakładowe 
„AZ” należą czynności związane między innymi z:

1)  prowadzeniem archiwum zakładowego ,
2)  wdrażaniem i nadzorowaniem przestrzegania 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego 
wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych,

3)  nadzorowaniem czynności kancelaryjnych 
w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu 
akt do załatwianych spraw, właściwego zakłada-
nia spraw i prowadzenia akt spraw ( zadania wy-
konuje koordynator czynności kancelaryjnych) 
i bieżącą współpracą w tym zakresie z komórkami 
organizacyjnymi starostwa, 

5)  prowadzeniem archiwum elektronicznego,
6) współpracą z Archiwum Państwowym.”

16)  Załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Po-
wiatu w Poznaniu.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie

W celu sprawnego funkcjonowania Starostwa jako or-
ganizacji, powstała konieczność uregulowania zakresu 
zadań z uwzględnieniem zmian przepisów normują-
cych obowiązki organów administracji publicznej oraz 
podziału kompetencji. 
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Zasadniczą zmianą, dotyczącą nowelizacji Regulaminu 
jest utworzenie samodzielnej komórki organizacyjnej 
- wydziału o nazwie Archiwum Zakładowe. Komórka 
ta powstała na skutek wyłączenia Referatu Archiwum 
Zakładowe z Wydziału Administracyjnego a jej zada-
nia zostały określone w § 52a. Regulaminu. Nadzór 
nad Archiwum Zakładowym powierzono Sekretarzowi 
Powiatu.
Zgodnie z propozycjami zgłoszonymi podczas kontro-
li realizacji zadań obronnych w województwie wiel-
kopolskim a także zadaniami wynikającymi z „Planu 
operacyjnego funkcjonowania powiatu poznańskie-
go w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa 
i w czasie wojny”, znowelizowano następujące rozdziały 
Regulaminu: Postanowienia Ogólne, Organizacja Sta-
rostwa oraz Zadania i uprawnienia wspólne dla dyrek-
torów wydziałów oraz stanowisk samodzielnych.
Ponadto uaktualniono zadania następujących wydzia-
łów: Gabinetu Starosty, Wydziału Organizacyjnego, 
Wydziału Komunikacji i Transportu, Wydziału Nieru-
chomości, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, Wydziału Informatyki, Wydziału Gospo-
darowania Mieniem oraz Wydziału Dróg i Gospodarki 
Przestrzennej.
Zmienioną strukturę organizacyjną. odzwierciedla 
schemat organizacyjny Starostwa, stanowiący załącz-
nik do uchwały. 
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione ze 
względu na konieczność zapewnienia sprawnego funk-
cjonowania Starostwa.

Uchwała nr XIX/166/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do zacią-
gnięcia kredytu bankowego na sfi nansowanie wydat-
ków nie mających pokrycia budżetowego w plano-
wanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego 
w roku 2012.

Na podstawie: art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. 
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, 
Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 
Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. 
U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 
106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, 
poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Poznaniu 
uchwala co następuje: 

§ 1.
1. Postanawia się upoważnić Zarząd Powiatu do zacią-
gnięcia kredytu bankowego do wysokości 10.000.000 
zł na sfi nansowanie wydatków nie mających pokrycia 
budżetowego w planowanych dochodach budżetu Po-
wiatu Poznańskiego w roku 2012. 
2. Zaciągnięcie zobowiązania, o którym mowa w ustę-
pie 1 nastąpi zgodnie z ustawą Prawo zamówień pu-
blicznych. 

§ 2. 
1. Zobowiązania, o których mowa w paragrafi e 1 zo-
staną spłacone z dochodów własnych budżetu Powiatu 
Poznańskiego w latach 2012-2016. 
2. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odset-
kami stanowić będzie weksel in blanco.

§ 3.
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu. 

§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Budżet Powiatu Poznańskiego na rok 2012 zakłada 
defi cyt budżetu, który planuje się sfi nansować wolny-
mi środkami oraz przychodami z pożyczki i kredytu 
bankowego. W związku z tym upoważnia się Zarząd 
Powiatu w Poznaniu do zaciągnięcia kredytu banko-
wego do wysokości 10.000.000 zł, z przeznaczeniem na 
sfi nansowanie wydatków budżetowych nie mających 
pokrycia w dochodach budżetu Powiatu. Zaciągnięcie 
zobowiązania przez Powiat Poznański nastąpi zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Uchwała nr XIX/167/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego 
na rok 2012. 

Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz art. 
51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 167, 
poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. 
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z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 
887, Nr 217, poz. 1281), art. 211,212,214 pkt 1, art. 
215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi -
nansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 
zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 
123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 
257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 
201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, 
Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, 
co następuje : 
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grud-
nia 2011 r. Nr XIV/110/IV/2011 w sprawie uchwale-
nia budżetu powiatu na rok 2012, zmienionej uchwa-
łą Rady z dnia 8 lutego 2012 r. nr XV/128/IV/2012, 
zmienionej uchwałą Rady z dnia 14 marca 2012 r. nr 
XVI/138/IV/2012, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 
30 marca 2012 r. Nr 1022/2012, zmienionej uchwałą 
Rady z dnia 18 kwietnia 2012 r. m XVII/144/IV/2012, 
zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 25 kwietnia 2012 
r. Nr 1066/2012, zmienionej uchwałą Rady z dnia 18 
kwietnia 2012 r. nr XVII/144/IV/2012, zmienionej 
uchwałą Rady z dnia 23 maja 2012 r. nr XVIII/153/
IV/2012, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 11 czerw-
ca Nr 1160/2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1.
W paragrafi e 1: 
1.  Zwiększa się o kwotę 475.071 zł dochody budżetu 

Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą 
226.051.752 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym: 
1) zwiększa się o kwotę 375.071 zł dochody bieżące, 
które po zmianie wynoszą 190.687.116 zł (zgodnie 
z załącznikiem nr 1A), 
2) zwiększa się o kwotę 100.000 zł dochody majątko-
we, które po zmianie wynoszą 35.364.636 zł, (zgod-
nie z załącznikiem nr 1B). 

2.  W dochodach, o których mowa w ust. 1 dokonuje się 
następujących zmian: 
1) zwiększa się o kwotę 358.366 zł dotacje na reali-
zację zadań z zakresu administracji rządowej i in-
nych zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych 
na mocy porozumień, które po zmianach wynoszą 
13.712.439 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1) , 
3)  zwiększa się o kwotę 32.573 zł dotacje i środki 

zewnętrzne na fi nansowanie wydatków i reali-
zację zadań fi nansowanych z udziałem środków, 
o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 
fi nansach publicznych, które po zmianach wyno-
szą 6.336.958 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1D). 

§ 2. 
W paragrafi e 2: 
1.  Zwiększa się o kwotę 475.071 zł wydatki budżetu 

Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 
239.035.797 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym: 
1)  Zwiększa się o kwotę 395.071 zł wydatki bieżące, 

które po zmianach wynoszą 177.975.196 zł (zgod-
nie z załącznikiem nr 2A), 

2)  zwiększa się o kwotę 80.000 zł wydatki majątkowe, 
które po zmianie wynoszą 61.060.601 zł (zgodnie 
z załącznikiem nr 2B), w tym zwiększa się o kwotę 
2.998.100 zł dotacje majątkowe, które po zmia-
nach wynoszą 32.317.800 zł (zgodnie z załączni-
kiem nr 2C). 

2.  W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 doko-
nuje następujących zmian: 
1) zwiększa się o kwotę 358.366 zł wydatki na re-
alizację zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zleconych jednostce samorządu terytorial-
nego innymi ustawami oraz zadań wykonywanych 
na mocy porozumień, które po zmianach wynoszą 
13.712.439 zł (zgodnie 

z załącznikiem nr 2), 
2) zmniejsza się o kwotę 36.177 zł wydatki na wy-
nagrodzenia i składki od nich naliczane, które po 
zmianach wynoszą 86.846.272 zł (zgodnie z załącz-
nikiem nr 3), 
3) zmniejsza się o kwotę 11.106 zł świadczenia na 
rzecz osób fi zycznych, które po zmianach wynoszą 
6.713.324 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4), 
5) zmniejsza się o kwotę 12.650 zł wydatki przezna-
czone na dotacje bieżące udzielane 
z budżetu, które po zmianach wynoszą 4.682.800 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 6), w tym: 

a). zmniejsza się o kwotę 12.650 zł dotacje celo-
we dla jednostek zaliczanych do sektora fi nansów 
publicznych, które po zmianach wynoszą 743.600 
zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6A), 

8) zwiększa się o kwotę 35.086 zł wydatki na pro-
gramy fi nansowane z udziałem środków, o których 
mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fi nansach pu-
blicznych, które po zmianie wynoszą 5.193.814 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 7). 

§ 3. 
W paragrafi e 8: 
Zmienia się dochody z wpływów z tytułu kar, o których 
mowa wart. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, które przeznacza się na fi nansowanie wydatków 
z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym 
ustawą (zgodnie z załącznikiem nr 9). 

§ 4.
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu. 

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowią-
zuje w roku budżetowym 2012. 

Załącznik do uchwały znajdują się na stronie internetowej
bip.powiat.poznan.pl w zakładce Uchwały Rady Powiatu

Uchwała nr XIX/168/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2016.
 
Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 
162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 
167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. 
U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. 
U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 
887, Nr 217, poz. 1281) art. 226,227,230 ust. 6 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 
28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, 
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. 
z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, 
poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada 

Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje: 
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grud-
nia 2011 r. Nr XIV/111/IV/2011 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016, 
zmienionej uchwałą Rady z dnia 8 lutego 2012 r. nr 
XV/129/IV/2012, zmienionej uchwałą Rady z dnia 
14 marca 2012 r. nr XVI/139/IV/2012, zmienionej 
uchwałą Rady z dnia 18 kwietnia 2012 r. nr XVII/145/
IV/2012, zmienionej uchwałą Rady z dnia 21 maja 
2012 r. nr XVIII/154/IV/2012, wprowadza się następu-
jące zmiany: 

§ 1. 
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu 
Poznańskiego, która obejmuje: 
1.  dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydat-

ki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik bu-
dżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetu, przychody 
i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfi nan-
sowania spłaty długu, (zgodnie z załącznikiem nr 1, 
tabelą nr 1 i tabelą nr 2), 

2.  objaśnienia przyjętych wartości (zgodnie z załączni-
kiem nr 3).

 
§ 2.

Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia fi nansowe 
(zgodnie z załącznikiem nr 2). 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki do uchwały znajdują się na stronie internetowej
bip.powiat.poznan.pl w zakładce Uchwały Rady Powiatu
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Zarząd Powiatu odbył 6 protokołowanych
 posiedzeń: 21, 23, 30 maja
 oraz  5, 11 i 13  czerwca.

I UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:

1.  w sprawie uzgodnienia projektów planów zago-
spodarowania przestrzennego – 9  postanowień 
(w tym 1 o nieuzgodnieniu), 

2.  w sprawie umorzenia należności w kwocie 
626,34 zł z tytułu odsetek od części kary umow-
nej związanej ze zwłoką w realizacji przedmio-
tu zamówienia zgodnego z umową ZP.3432-
58/10 z dnia 25.10.2010 r. oraz rozłożenia na 
12 rat spłaty należności w kwocie 3.757,60 zł 
z tytułu nieuregulowanej części kary umownej 
związanej ze zwłoką w realizacji przedmiotu 
zamówienia zgodnego z umową ZP.3432-58/10 
z dnia 25.10.2010 r. Zobowiązany złożył wniosek 
o rozłożenie na raty należności głównej 
i umorzenie odsetek. Zgodnie z Uchwałą Nr 
XLIII/349/III/2010 Rady Powiatu Poznańskiego 
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odra-
czania lub rozkładania na raty spłaty należności 
pieniężnych, mających charakter cywilnopraw-
ny przypadających Powiatowi Poznańskiemu 
lub jego jednostkom podległym oraz wskazania 
organu do tego uprawionego wynika, że na-
leżność może zostać umorzona w całości lub 
w części w przypadkach uzasadnionych waż-
nym interesem dłużnika, w szczególności gdy 
jej ściągnięcie zagraża jego istotnym interesom, 
zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny,

3.  w sprawie ogłoszenia wysokości miesięcznej do-
tacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych w roku 2012:

 –   427,00 zł na jednego ucznia liceum ogólno-
kształcącego,

 –  92,00 zł na jednego ucznia liceum ogólno-
kształcącego dla dorosłych,

 –  81,00 zł na jednego ucznia uzupełniającego 
liceum ogólnokształcącego,

 –   88,00 zł na jednego ucznia technikum uzupeł-
niającego,

 –  111,00 zł na jednego ucznia szkoły policeal-
nej. 

Wyliczenie kosztów utrzymania ucznia w celu usta-
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lenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych 
w roku 2012 znajduje się w załączniku do uchwały,
4.  w sprawie ogłoszenia konkursu na kandyda-

ta na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 
w Swarzędzu. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. upły-
wa Panu Piotrowi Choryńskiemu okres powie-
rzenia stanowiska dyrektora ZS nr 2 w Swarzę-
dzu, w związku z tym Zarząd postanowił ogłosić 
konkurs na stanowisko dyrektora ww. szkoły. 
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały. 
Oferty przyjmowane były do 13 czerwca 2012 r.,

5.  w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na zakup usługi reklamowej podczas Ogólno-
polskiego Sympozjum Polskiego Klubu Ko-
loproktologii – w wysokości 4.000,00 zł brut-
to. Sympozjum odbędzie się w dniach 30.08 
– 01.09.2012 r. w Poznaniu,

6.  w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyj-
nych ZS w Kórniku, LO w Puszczykowie oraz 
ZS w Mosinie na rok szkolny 2012/2013. Zarząd 
zatwierdził: 

  ZS w Kórniku – 10 oddziałów, 403,5 godzin 
dydaktycznych realizowanych w szkole, 
w tym: LO – 244,5 godz.; Technikum – 159 
godz. Etatów administracji i obsługi – 5,25;

  LO w Puszczykowie – 16 oddziałów, 732 
godzin dydaktycznych oraz 1 grupa wycho-
wawcza i 1,8 etatu pedagogicznego reali-
zowane w internacie. Etatów administracji 
i obsługi (z internatem) – 12;

  ZS w Mosinie – 21 oddziałów, 571,32 godzi-
ny dydaktyczne oraz 3,5 grupy wychowaw-
czej i 5,5 etatu pedagogicznego realizowane 
w internacie,

7.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Wiejskiej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 120, m. Ja-
sin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa droga uzupeł-
nia sieć dróg służących miejscowym potrzebom 
a ww. nieruchomość stanowi własność gminy, 
co stanowi podstawę do zaliczenia jej do katego-
rii drogi gminnej,

8.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Wiosennej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 132, m. Ja-
sin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa droga uzupeł-

nia sieć dróg służących miejscowym potrzebom 
a ww. nieruchomość stanowi własność gminy, 
co stanowi podstawę do zaliczenia jej do katego-
rii drogi gminnej,

9.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Stolarskiej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 145, m. Ja-
sin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa droga uzupeł-
nia sieć dróg służących miejscowym potrzebom 
a ww. nieruchomość stanowi własność gminy, 
co stanowi podstawę do zaliczenia jej do katego-
rii drogi gminnej,

10.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Wrzosowej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 45/24, ob-
ręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa droga, 
mimo, iż uzupełnia sieć dróg służących miej-
scowym potrzebom, a zajęta przez nią nieru-
chomość stanowi własność gminy, to na chwilę 
obecną jest jedynie pasem wydzielonym do po-
ruszania się pojazdów i pieszych,

11.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. 
Tulipanowej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej jako dz. nr 195/8, 210/9 obręb Jasin, 
gm. Swarzędz. Przedmiotowa droga, mimo, iż 
uzupełnia sieć dróg służących miejscowym po-
trzebom, a zajęta przez nią nieruchomość sta-
nowi własność gminy, to na chwilę obecną jest 
jedynie pasem wydzielonym do poruszania się 
pojazdów i pieszych,

12.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. 
Szklarniowej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 61, obręb Ja-
sin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa droga, mimo, 
iż uzupełnia sieć dróg służących miejscowym 
potrzebom, a zajęta przez nią nieruchomość sta-
nowi własność gminy, to na chwilę obecną jest 
jedynie pasem wydzielonym do poruszania się 
pojazdów i pieszych,

13.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Krokusowej zlokalizowanej na nierucho-
mości oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 9/8, 
8/9 obręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa 
droga, mimo iż uzupełnia sieć dróg służących 
miejscowym potrzebom, a zajęta przez nią nie-
ruchomość stanowi własność gminy, to na chwi-
lę obecną jest jedynie pasem wydzielonym do 
poruszania się pojazdów i pieszych,

14.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-

czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Jadwigi zlokalizowanej na nieruchomo-
ści oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 89/12, 
363/4 obręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa 
droga, mimo, iż uzupełnia sieć dróg służących 
miejscowym potrzebom, a zajęta przez nią nie-
ruchomość stanowi własność gminy, to na chwi-
lę obecną jest jedynie pasem wydzielonym do 
poruszania się pojazdów i pieszych,

15.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Chabrowej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 46/8, 45/28, 
45/24 obręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa 
droga, mimo iż uzupełnia sieć dróg służących 
miejscowym potrzebom, a zajęta przez nią nie-
ruchomość stanowi własność gminy, to na chwi-
lę obecną jest jedynie pasem wydzielonym do 
poruszania się pojazdów i pieszych,

16.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Bazylikowej zlokalizowanej na nieruchomo-
ści oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 25/31, 
25/34 obręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa 
droga, mimo, iż uzupełnia sieć dróg służących 
miejscowym potrzebom, a zajęta przez nią nie-
ruchomość stanowi własność gminy, to na chwi-
lę obecną jest jedynie pasem wydzielonym do 
poruszania się pojazdów i pieszych,

17.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Bolesława zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 84/25 ob-
ręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa droga, 
mimo iż uzupełnia sieć dróg służących miej-
scowym potrzebom, a zajęta przez nią nieru-
chomość stanowi własność gminy, to na chwilę 
obecną jest jedynie pasem wydzielonym do po-
ruszania się pojazdów i pieszych,

18.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. 
Wójtowskiej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 63/22, 64/21, 
64/32, 65/2, 65/26 obręb Jasin, gm. Swarzędz. 
Przedmiotowa droga, mimo iż uzupełnia sieć 
dróg służących miejscowym potrzebom, a za-
jęta przez nią nieruchomość stanowi własność 
gminy, to na chwilę obecną jest jedynie pasem 
wydzielonym do poruszania się pojazdów i pie-
szych,

19.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Ziemowita zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr, obręb Jasin, 
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gm. Swarzędz. Przedmiotowa droga, mimo, iż 
uzupełnia sieć dróg służących miejscowym po-
trzebom, a zajęta przez nią nieruchomość sta-
nowi własność gminy, to na chwilę obecną jest 
jedynie pasem wydzielonym do poruszania się 
pojazdów i pieszych,

20.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Ziołowej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 31/3, 22/14 
obręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa dro-
ga, mimo, iż uzupełnia sieć dróg służących miej-
scowym potrzebom, a zajęta przez nią nieru-
chomość stanowi własność gminy, to na chwilę 
obecną jest jedynie pasem wydzielonym do po-
ruszania się pojazdów i pieszych,

21.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. 
Żonkilowej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 42/10, 42/12, 
42/32 obręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa 
droga, mimo iż uzupełnia sieć dróg służących 
miejscowym potrzebom, a zajęta przez nią nie-
ruchomość stanowi własność gminy, to na chwi-
lę obecną jest jedynie pasem wydzielonym do 
poruszania się pojazdów i pieszych,

22.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. 
Tymiankowej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 25/34 ob-
ręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa droga, 
mimo, iż uzupełnia sieć dróg służących miej-
scowym potrzebom, a zajęta przez nią nieru-
chomość stanowi własność gminy, to na chwilę 
obecną jest jedynie pasem wydzielonym do po-
ruszania się pojazdów i pieszych,

23.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. 
Gromadzkiej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. 62/13, 64/32, 
65/2, 65/26, 65/31, 356/6 obręb Jasin, gm. Swa-
rzędz. Przedmiotowa droga, mimo, iż uzupełnia 
sieć dróg służących miejscowym potrzebom, a 
zajęta przez nią nieruchomość stanowi własność 
gminy, to na chwilę obecną jest jedynie pasem 
wydzielonym do poruszania się pojazdów i pie-
szych,

24.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. 
Kaczeńcowej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 304/35 ob-
ręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa droga, 
mimo, iż uzupełnia sieć dróg służących miej-

scowym potrzebom, a zajęta przez nią nieru-
chomość stanowi własność gminy, to na chwilę 
obecną jest jedynie pasem wydzielonym do po-
ruszania się pojazdów i pieszych,

25.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Kmiecej zlokalizowanej na nieruchomo-
ści oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 63/22, 
64,21 356/3, 62/13 obręb Jasin, gm. Swarzędz. 
Przedmiotowa droga, mimo, iż uzupełnia sieć 
dróg służących miejscowym potrzebom, a za-
jęta przez nią nieruchomość stanowi własność 
gminy, to na chwilę obecną jest jedynie pasem 
wydzielonym do poruszania się pojazdów i pie-
szych,

26.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Laurowej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 22/14, 25/34, 
22/15, 22/30, 22/31 obręb Jasin, gm. Swarzędz. 
Przedmiotowa droga, mimo, iż uzupełnia sieć 
dróg służących miejscowym potrzebom, a za-
jęta przez nią nieruchomość stanowi własność 
gminy, to na chwilę obecną jest jedynie pasem 
wydzielonym do poruszania się pojazdów i pie-
szych,

27.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Leszka zlokalizowanej na nieruchomo-
ści oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 84/24, 
88/2 obręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa 
droga, mimo, iż uzupełnia sieć dróg służących 
miejscowym potrzebom, a zajęta przez nią nie-
ruchomość stanowi własność gminy, to na chwi-
lę obecną jest jedynie pasem wydzielonym do 
poruszania się pojazdów i pieszych,

28.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. 
Lubczykowej zlokalizowanej na nieruchomo-
ści oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 25/34, 
25/31 obręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa 
droga, mimo, iż uzupełnia sieć dróg służących 
miejscowym potrzebom, a zajęta przez nią nie-
ruchomość stanowi własność gminy, to na chwi-
lę obecną jest jedynie pasem wydzielonym do 
poruszania się pojazdów i pieszych,

29.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Mieszka zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 89/33 ob-
ręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa droga, 
mimo, iż uzupełnia sieć dróg służących miej-
scowym potrzebom, a zajęta przez nią nieru-

chomość stanowi własność gminy, to na chwilę 
obecną jest jedynie pasem wydzielonym do po-
ruszania się pojazdów i pieszych,

30.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. 
Władysława zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 89/7, 363/10 
obręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa dro-
ga, mimo iż uzupełnia sieć dróg służących miej-
scowym potrzebom, a zajęta przez nią nieru-
chomość stanowi własność gminy, to na chwilę 
obecną jest jedynie pasem wydzielonym do po-
ruszania się pojazdów i pieszych,

31.  w sprawie wyrażenia o negatywnej pinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Włodarską zlokalizowaną na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 62/28 ob-
ręb Jasin, gm. Swarzędz. Przedmiotowa droga, 
mimo, iż uzupełnia sieć dróg służących miej-
scowym potrzebom, a zajęta przez nią nieru-
chomość stanowi własność gminy, to na chwilę 
obecną jest jedynie pasem wydzielonym do po-
ruszania się pojazdów i pieszych,

32.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii doty-
czącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
ul. Sołeckiej zlokalizowanej na nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 65/2, 84/25, 
85/1, 86/5, 65/32, 83, 167 obręb Jasin, gm. Swa-
rzędz. Przedmiotowa droga, mimo, iż uzupełnia 
sieć dróg służących miejscowym potrzebom, 
a zajęta przez nią nieruchomość stanowi wła-
sność gminy, to na chwilę obecną jest jedynie 
pasem wydzielonym do poruszania się pojazdó-
wi pieszych,

33.  w sprawie wydania zezwolenia na dwukrotne 
korzystanie z łodzi motorowych na Jeziorze 
Bnińskim. Zarząd zezwolił fi rmie TRYGON-
IMPREZY Marek Rozpłochowski na korzysta-
nie z dwóch łodzi motorowych (RIBB 7400 i By-
linek 265) na Jez. Bnińskim w dniach 14 czerwca 
2012 r. i 18 czerwca 2012 r. w godzinach 10:00-
12:00, w ramach imprezy marketingowej Coca-
Cola Company z okazji UEFA EURO 2012TM,

34.  w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na promocję powiatu poznańskiego poprzez za-
mieszczenie ogłoszenia promocyjnego w albu-
mie jubileuszowym z okazji 20-lecia działalności 
Fundacji sceny na piętrze TESPIS – w wysokości 
2.000,00 zł brutto. Publikacja zostanie wydana 
w formacie A4, w nakładzie 2500 egzemplarzy 
i zawierać będzie dokumentacje dorobku Fun-
dacji, sylwetki artystów, wywiady, anegdoty oraz 
bogaty serwis fotografi czny z archiwum Funda-

cji. Album zostanie bezpłatnie przekazany do 
instytucji kultury, bibliotek, samorządów,

35.  w sprawie zestawienia podziału nagród za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury za rok 2011:

  I nagroda – 8.000,00 zł netto – Zdzisław 
Pawlaczyk, kierownik muzyczno-wokalny 
Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”,

  III nagroda – 2.500,00 zł netto – Kapela 
„Plewiszczoki”. 

  Zatwierdzony preliminarz stanowi podstawę do 
wypłaty nagród dla laureatów,

36.   w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na publikację ogłoszeń w gazecie lokalnej uka-
zującej się na terenie gminy Czerwonak „Gazeta 
Czerwonaka” w wysokości do 2.952,00 zł brut-
to,

37.  w sprawie unieważnienia IX części postępo-
wania prowadzonego w trybie przetargu nie-
ograniczonego na usługę wykonania druków 
promocyjnych i informacyjnych Powiatu Po-
znańskiego, z możliwością składania ofert czę-
ściowych, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
nie podlegającej odrzuceniu.

38.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest usługa druku ulotki informa-
cyjnej „Park orientacji przestrzennej” – wydruk 
alfabetem Braill’a, zatwierdzenia SIWZ, powoła-
nia komisji przetargowej,

39.  w sprawie  przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na mo-
dernizację dachu budynku Zespołu Szkół nr 2, 
położnego w Swarzędzu, przy ul. Podgórnej 12, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji prze-
targowej,

40.  w sprawie zlecenia sporządzenia opracowania 
pod nazwą „Badanie osadów dennych jezior po-
wiatu poznańskiego” Zakładowi Analizy Wody 
i Gruntów w Wydziale Chemii UAM  – za kwotę  
47.000,00 zł  brutto,

41.  w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali se-
syjnej nr 319 Zarządowi Głównemu  Związku 
Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej w Poznaniu 
w celu zorganizowania w dniu  6 lipca 2012 r. 
spotkania Zarządu Głównego Związku,

42.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego prze-
prowadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego na wykonanie prac modernizacyjnych 
w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
przy ul. Jackowskiego 18, z możliwością skła-
dania ofert częściowych – II części. Zarząd za-
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twierdził w zakresie:
  części I (Modernizacja korytarz i ciągów ko-

munikacyjnych w segmencie A i B) – wybór 
oferty złożonej przez GADOMEX Przedsię-
biorstwo Realizacji Inwestycji Budowlanych 
i Remontów z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 
574.688,35 zł brutto,

  część II (Modernizacja pionów telekomuni-
kacyjnych w segmencie B) – wybór oferty 
złożonej przez TELETECHNIKA SYSTEMS 
Waldemar Pudelski, Barbara Banaszak – Pu-
delska Sp. J. Promnice, z siedzibą w Owiń-
skach, za kwotę 76.190,68 zl brutto. 

  W postępowaniu w zakresie części I złożono 
6 ofert, w zakresie części II złożona została jedna 
oferta,

43.  w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na zakup trzech licencji do 26 stylów czcionek 
Intro, niezbędnych do korzystania z Systemu 
Identyfi kacji Wizualnej Powiatu Poznańskiego 
– w wysokości 1.200,00 zł brutto. Licencji na 
używanie czcionek udziela fi rma MyFonts c/o 
Monotype Imaging Inc., Attention: Legal De-
partament 500 Unicorn Park Driver, Woburn, 
MA 01801, USA. W systemie Identyfi kacji Wi-
zualnej uwzględniono czcionki komercyjne, na 
których używanie wymagany jest zakup licencji. 
Czcionka Intro składa się z 26 unikalnych sty-
lów, które mogą mieć zastosowanie w publika-
cjach prasowych, na materiałach promocyjnych, 

44.  w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na zakup usługi cateringowej (23.000,00 zł brut-
to) i usługi nagłośnienia (2.000,00 zł) na potrze-
by spotkania z Prezydentem RP Bronisławem 
Komorowskim w Kórniku. W spotkaniu uczest-
niczyło ok. 150 osób, w tym przedstawiciele spo-
łeczności powiatu poznańskiego związani z biz-
nesem, kulturą, oświatą, sportem i wymiarem 
sprawiedliwości, a także władze lokalne wszyst-
kich szczebli z obszaru aglomeracji poznańskiej,

45.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie z wolnej ręki na komplekso-
we sprzątanie pomieszczeń mieszczących się na 
parterze budynku położonego w Poznaniu przy 
ul. Słowackiego 8 w ramach zamówienia uzu-
pełniającego do umowy nr ZP.273.00085.2011 
z dnia 23 grudnia 2011 r., cześć nr 1. Zarząd 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wyko-
nawcę zaproszonego do negocjacji – Spółdziel-
nia Pracy „Połysk” z siedzibą w Poznaniu, za 
kwotę 11.881,80 zł brutto tj. 1.697,40 zł brutto 
za miesiąc realizacji przedmiotu zamówienia,

46.  w sprawie upoważnienia Pana Macieja Andra-
szyka Dyrektora Wydziału Dróg i Gospodarki 
Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu do:

  wydawania opinii w zakresie zaliczenia dróg 
do kategorii dróg gminnych, na podstawie 
art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych,

  wydawania opinii w sprawie uzyskania de-
cyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowych, na podstawie art. 11b ustawy 
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. Upoważnienie 
jest ważne na czas zajmowanego stanowiska,

47.  w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia pu-
blikacji na łamach magazynu „Welcome to Po-
land”. Zarząd postanowił przeznaczyć środki 
fi nansowe w wysokości 4.920,00 zł brutto na 
zamieszczenie na łamach ww. magazynu pu-
blikacji dotyczącej oferty turystycznej powiatu 
poznańskiego z okazji EURO 2012 (dwie kolo-
rowe strony formatu A4 wraz ze zdjęciami oraz 
opracowanie grafi cznym i tłumaczeniem tekstu 
na język angielski),

48.  w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Jan-
kiewicza – Dyrektora ZS nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu, do zawarcia po-
rozumienia o współpracy z Wielkopolską Izbą 
Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Fabryką Arma-
tur „Swarzędz”. W ramach współpracy organi-
zowane będą praktyki zawodowe, dzięki temu 
szkoła może dostosować kierunki kształcenia do 
potrzeb rynku pracy. Porozumienia nie pociąga-
ją za sobą kosztów fi nansowych ze strony szkoły 
ani powiatu,

49.  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na 
wykonanie prac konserwatorskich, restaura-
torskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. Jako prioryte-
towe traktowane są te obiekty, które znajdują się 
w złym stanie technicznym i posiadają istotne 
znaczenie zabytkowe, historyczne, artystyczne 
lub naukowe powiatu poznańskiego. Wnioski 
przyjmowane będą do dnia 22 czerwca 2012 r. 
do godz. 10:00. Wzór komunikatu stanowi za-
łącznik do uchwały,

50.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego na dostawę i montaż mebli dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z możli-
wością składania ofert częściowych – II części. 

Zarząd zatwierdził w zakresie:
  części I – wybór oferty złożonej przez MI-

KOMAX Adam Wyczawski z siedzibą 
w Obornikach, za kwotę 66.044,67 zł brutto,

  części II – wybór oferty złożonej przez 
„ART-MEBEL” Robert Michalewski z sie-
dzibą  w Chodzieży, za kwotę 45.220,00 zł 
brutto. 

  W postępowaniu w zakresie części I złożono 
3 oferty, w zakresie części II złożono 18 ofert,

  51. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organiza-
cyjnych ZS w Bolechowie, ZS nr 2 w Swarzędzu, 
ZS w Rokietnicy na rok szkolny 2012/2013:

  a)  ZS Rokietnica – 38 oddziałów, 1324,41 godzin 
dydaktycznych tygodniowo, w tym :

 –  szkoła w Rokietnicy – 11 oddziałów, 438,16 
godzin (ZSZ – 43,1 godziny, Technikum – 
395,06 godzin) oraz internat - 49 godzin wy-
chowawczych (1,63 etatu wychowawcy) 

 –  szkoła w Poznaniu – 8 oddziałów, 362,14 go-
dzin w Technikum

 –  szkoły w Murowanej Goślinie (wchodzące od 
1 września 2012 r. w skład ZS Bolechowo): 
19 oddziałów, 524,11 godzin dydaktycznych 
w tym: 130,5 godz. ZSZ, 335,5 godz. Techni-
kum i 58,11 godz. szkoły dla dorosłych (licea 
i technikum).

  Liczba etatów administracji i obsługi – 16,5 (ZS 
Rokietnica – 11,25, Szkoła w Murowanej Gośli-
nie – 3,75 etatu, Szkoła w Poznaniu – 1,5 etatu).

  b)  ZS Bolechowo – 12 oddziałów, 506,48 godzi-
ny dydaktyczne, w tym: LO – 234,48 godzin 
Technikum – 155 godzin. Liczba etatów ad-
ministracji i obsługi – 6,5.

c)  ZS nr 2 w Swarzędzu – 12 oddziałów, 462,05 go-
dzin dydaktycznych tygodniowo w LO. Liczba 
etatów administracji i obsługi – 6,88.

  Arkusz organizacyjny ZS w Bolechowie, w sto-
sunku do ubiegłego roku szkolnego przewiduje 
obniżenie o 2 oddziały, arkusz ZS Nr 2 w Swa-
rzędzu nie planuje zmian, a arkusz ZS Rokiet-
nica planuje wzrost o 3 oddziały. Nie jest pla-
nowany wzrost obsady etatowej w administracji 
i obsłudze w ww. placówkach,

52.  w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyj-
nych PPP w Swarzędzu, PPP w Mosinie na rok 
szkolny 2012/2013. W ww. Poradniach nie na-
stąpi zmiana etatów pedagogicznych, nie jest 
planowany wzrost obsady administracji i obsłu-
gi. 

a)  PPP w Swarzędzu – 20 etatów pedagogicz-
nych, 5 etatów administracji obsługi (główny 
księgowy – 0,5, sekretarz – 0,75, sekretarka – 

2,75, sprzątaczka – 1,00), 
b)  PPP Mosina – 10 etatów pedagogicznych, 

2,25 etatu administracji i  obsługi (główny 
księgowy – 0,25, sekretarz – 1,0, referent – 
0,75, sprzątaczka – 0,25),

53.  w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na publikację na łamach magazynu „Merku-
riusz Polska” artykułu informacyjnego prezen-
tującego działania władz Powiatu Poznańskiego 
podejmowane w ramach tworzenia aglomeracji 
poznańskiej – w wysokości 4.059,00 zł brutto,

54.  w sprawie zasad likwidacji wyrobów zawiera-
jących azbest na terenie powiatu poznańskiego 
na 2012 r., które stanowią załącznik do uchwały. 
Środki na realizację programu likwidacji wyro-
bów zawierających azbest pochodzą z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
budżetu powiatu poznańskiego oraz budżetów 
gmin uczestniczących w programie likwidacji 
wyrobów zawierających azbest. Środki zadekla-
rowane przez uczestników zadania:

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 462.500,00 zł

  Powiat Poznański – 60.000,00 zł
  Gmina Buk – 20.000,00 zł
  Gmina Czerwonak – 20.000,00 zł
  Gmina Dopiewo – 18.500,00 zł
  Gmina Kleszczewo – 15.000,00 zł
  Gmina Komorniki – 32.000,00 zł
  Gmina Kostrzyn – 20.000,00 zł
  Gmina Kórnik – 20.000,00 zł
  Gmina Luboń – 15.000,00 zł
  Gmina Mosina – 30.000,00 zł
  Gmina Murowana Goślina – 40.000,00 zł
  Gmina Pobiedziska – 40.000,00 zł
  Gmina Puszczykowo – 7.000,00 zł
  Gmina Rokietnica – 15.000,00 zł
  Gmina Stęszew – 10.000,00 zł
  Gmina Suchy Las – 15.000,00 zł
  Gmina Swarzędz – 10.000,00 zł
  Gmina Tarnowo Podgórne – 10.000,00 zł,
55.  w sprawie zawiadomienia o możliwości na-

ruszenia dyscypliny fi nansów publicznych 
w związku z niezgodnym przeznaczeniem wy-
datkowania środków dofi nansowania kosztów 
bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej w Dopiewie prowadzonego przez Stowa-
rzyszenie Kulturalne im. Praksedy Lemańskiej 
z siedzibą w Dopiewie,

56.  w sprawie przeprowadzenia konkursu, które-
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go przedmiotem jest przygotowanie koncepcji 
konkursu Nagrody Starosty Poznańskiego zwią-
zanego z działalnością samorządu powiatowego, 
zatwierdzenia Regulaminu Konkursu oraz Re-
gulaminu Sądu konkursowego, powołania Sądu 
konkursowego,

57.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na za-
ciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 
10.000.000,00 zł na sfi nansowanie wydatków nie 
mających pokrycia budżetowego w planowa-
nych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego 
w roku 2012, zatwierdzenia SIWZ, powołania 
komisji przetargowej,

58.  w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu 
w Poznaniu nr 1138/2012 z dnia 30 maja 2012 
r. w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na mo-
dernizację dachu budynku Zespołu Szkół nr 2, 
położnego w Swarzędzu, przy ul. Podgórnej 12, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji prze-
targowej (zmiana dot. ujęcia w jednym postępo-
waniu dwóch jednostek organizacyjnych: ZS nr 
2 w Swarzędzu i  szkoły w Murowanej Goślinie),

59.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonanie instalacji przygotowania ciepłej 
wody użytkowej w oparciu o zastosowanie sys-
temu solarnego w OWR w Kobylnicy przy ul. 
Poznańskiej 91. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez PROVSOLAR Kopija Bogusław 
z siedzibą w Chwastnicy, który zaoferował reali-
zację zamówienia za kwotę 110.483,06 zł brutto. 
W postępowaniu zostały złożone 4 oferty,

60.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonanie prac związanych z demontażem 
wraz z transportem i unieszkodliwieniem wy-
robów zawierających azbest oraz transportem 
i unieszkodliwieniem zdeponowanych wyrobów 
zawierających azbest. Zarząd zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez EKODACHY Sp. z o.o. 
z siedzibą w Czerminie, za kwotę 539.000,00 
zł brutto. W postępowaniu zostało złożonych 
6 ofert,

61.  w sprawie opracowania bazy noclegowej, bazy 
gastronomicznej, bazy szlaków turystycznych 
oraz bazy obiektów sportowo-rekreacyjnych 
położonych na terenie powiatu poznańskiego. 
Zarząd postanowił powierzyć opracowanie ww. 
baz fi rmie Target Management Magdalena Ma-

ślak z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 25.000,00 
zł brutto. Bazy zostaną opublikowane na stronie 
internetowej powiatu poznańskiego oraz w for-
mie folderu,

62.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii doty-
czącej pozbawienia drogi powiatowej nr 3962P 
(Kościan ul. Łąkowa) „stary odcinek ul. Łąko-
wej” od osiedla Nad Łąkami do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 308 (ul. Gostyńska), zlo-
kalizowanej na terenie Powiatu Kościańskiego, 
dotychczasowej kategorii. Ww. droga jest zlo-
kalizowana na terenie powiatu kościańskiego 
i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu 
poznańskiego,

63.  w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyj-
nych SOSW w Owińskach i SOSW w Mosinie 
na rok szkolny 2012/2013:

 a)  SOSW w Owińskach – liczba planowanych 
etatów nauczycielskich 122,6,  liczba plano-
wanych godzin zajęć 2890, liczba oddziałów 
i grup wychowawczych 46, planowana liczba 
uczniów klas I-ych 32, liczba uczniów klas II 
i dalszych 130, liczba etatów administracji 
i obsługi 42, 

 b)  SOSW w Mosinie – liczba planowanych eta-
tów nauczycielskich 71,9, liczba planowanych 
godzin zajęć 1450, liczba oddziałów i grup wy-
chowawczych 29, planowana liczba uczniów 
klas I-ych 50, liczba uczniów klas II i dalszych 
181, liczba etatów administracji i obsługi 
17,75, 

64.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego pro-
wadzonego w trybie przetargu nieograniczone-
go na usługę wykonania druków promocyjnych 
i informacyjnych Powiatu Poznańskiego, z moż-
liwością składania ofert częściowych – IX części. 
Zarząd zatwierdził w zakresie:
  części I (wykonanie albumu „Dwory i pa-

łace powiatu poznańskiego) – wybór oferty 
złożonej przez Ofi cynę Wydawniczo-Re-
klamową Sagalara s.c. Monikai Wojciech 
Sagalara z siedzibą w Łodzi, która zaofe-
rowała realizację zamówienia za kwotę 
24.560,00 zł brutto;

  części II (wykonanie czeków okolicznościo-
wych, zaproszeń – Powiatowe Kolędowanie, 
druków okolicznościowych) – wybór oferty 
złożonej przez Studio WiG Honek – Honek 
Grzegorz z siedzibą w Kielcach, które za-
oferowało realizację zamówienia za kwotę 
1.906,50 zł brutto;

  części III (wykonanie kalendarzy promocyj-

nych ściennych Powiatu Poznańskiego na 
rok 2013) – wybór oferty złożonej przez Za-
kład Poligrafi czny Tomasz Kędziora z siedzi-
bą w Murowanej Goślinie, który zaoferował 
realizację zamówienia za kwotę 7.380,00 zł 
brutto;

  części IV (wykonanie „Paszportu Podróżni-
ków”) – wybór oferty złożonej przez Studio 
WiG Honek – Honek Grzegorz z siedzibą w 
Kielcach, które zaoferowało realizację zamó-
wienia za kwotę 5.250,00 zł brutto;

  części V (wykonanie plakatu „Naturalnie 
dookoła Poznania”) – wybór oferty złożonej 
przez Zakład Poligrafi czny Dziamski-Gry-
ska, z siedzibą w Swarzędzu, który zaofero-
wał realizację zamówienia za kwotę 985,00 
zł brutto;

  części VI (wykonanie ulotek informacyjnych 
„Śladami Podróżników dookoła Poznania”, 
„Park orientacji przestrzennej”, „Naturalnie 
dookoła Poznania”) – wybór oferty złożonej 
przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. J. 
z siedzibą w Szczecinie, które zaoferowało reali-
zację zamówienia za kwotę 8.200,00 zł brutto;

  części VII (wykonanie Vademecum turysty: 
cz. 1 Szlaki turystyczne, cz. 2 Baza noclego-
wo-gastronomiczna, wykonanie plastikowej 
obwoluty) – wybór oferty złożonej przez 
Ofi cynę Wydawniczo-Reklamową Sagalara 
s.c. Monika i Wojciech Sagalara z siedzibą 
w Łodzi, która zaoferowała realizację zamó-
wienia za kwotę10.240,00 zł brutto;

  części VIII (wykonanie Leksykonu Turystycz-
no-Krajoznawczego Powiatu Poznańskiego) 
– wybór oferty złożonej przez Zakład Poli-
grafi czny Tomasz Kędziora z siedzibą w Mu-
rowanej Goślinie, który zaoferował realizację 
zamówienia za kwotę 36.750,00 zł brutto,

65.  w sprawie unieważnienia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na usługę 
druku ulotki informacyjnej „Park Orientacji 
przestrzennej” – wydruk alfabetem Braill’a – po-
nieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegają-
cej odrzuceniu,

66.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę roll-upów, stojaków na ulotki, lady 
prezentacyjnej oraz banerów do ekspozycji ze-
wnętrznej z możliwością składania ofert częścio-
wych – IV części. Zarząd zatwierdził w zakresie: 

  części I (dostawa Roll-upów) - wybór oferty 
złożonej przez P.P.H.U Janusz Ciosek WIEL-
KA reklama z siedzibą w Wieluniu, który 
zaoferował realizację zamówienia za kwotę 
l.381,29 zł brutto;

  części II (dostawa stojaków na ulotki) – wy-
bór oferty złożonej przez Wykonawcę Ni-
kodem Dziadek „NEOSTAGE” z siedzibą 
w Poznaniu, który zaoferował realizację za-
mówienia za kwotę 563,34 zł brutto;

  części III (dostawa lady prezentacyjnej (in-
formacyjnej) z zindywidualizowaną grafi ką) 
- wybór oferty złożonej przez P.P.H.U Janusz 
Ciosek WIELKA reklama z siedzibą w Wie-
luniu, który zaoferował realizację zamówie-
nia za kwotę 599,00 zł brutto;

  części IV (dostawa banerów do ekspozycji 
zewnętrznej) – wybór oferty złożonej przez 
P.P.H.U Janusz Ciosek WIELKA reklama
z siedzibą w Wieluniu, który zaoferował 
realizację zamówienia za kwotę 2.932,32 zł 
brutto,

67.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskie-
go na rok 2012,

68.  w sprawie stwierdzenia braku celowości reali-
zacji zadania pn. Piastowski DogTrekking. Do 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynął 
wniosek wraz z ofertą Stowarzyszenia Na Rzecz 
Aktywności Społeczno-Artystycznej z siedzibą 
w Toruniu na realizację zadania publicznego pn. 
Piastowski DogTrekking, z pominięciem otwar-
tego konkursu ofert. Biorąc pod uwagę kryteria 
szczegółowe wyboru ofert, stwierdzono brak ce-
lowości realizacji zadania,

69.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 
paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akceso-
riów oraz usług w systemie sprzedaży bezgo-
tówkowej do samochodów służbowych będą-
cych w użytkowaniu Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu oraz paliwa do urządzeń spalino-
wych będących w posiadaniu Starostwa Powia-
towego w Poznaniu; zatwierdzenia SIWZ; po-
wołania komisji przetargowej,

70.  w sprawie zatwierdzenia wyboru NEKK sp. 
z o.o. ul. Chełmońskiego 8/6 w Poznaniu jako 
wykonawcy fi lmu reklamowego wprowadzają-
cego nowe logo powiatu poznańskiego – za kwo-
tę 16.000,00 zł brutto (przygotowanie projektu 
scenariusza fi lmu, animacja, postprodukcja, 
przekazanie gotowego materiału do wykorzysta-
nia w różnych kanałach dystrybucji),

71.  w sprawie udzielenia dofi nansowania Związko-
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wi Międzygminnemu „Schronisko dla zwierząt 
– SCHRONISKO” na budowę schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Skałowie, gm. Kostrzyn 
– w wysokości 200.000,00 zł,

72.  w sprawie zmiany Uchwały Nr 1389/2008 Za-
rządu  Powiatu w Poznaniu z dnia  27 listopada 
2008 r. w sprawie powołania komisji ds. przy-
znawania pomocy  zdrowotnej dla nauczycieli 
oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół 
i placówek prowadzonych przez Powiat Poznań-
ski. Zarząd powołał komisję w następującym 
składzie: 

  Wicestarosta Poznański  Tomasz Łubiński 
  Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Dorota 

Iwanowska
  Przedstawiciel ZNP Barbara Fąka-Janko-

wiak
  Przedstawiciel Komisji Oświaty i Wychowa-

nia Barbara Antoniewicz
  Przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej 

i Ochrony Zdrowia Andrzej Laskowski
  Pracownik Wydziału Edukacji (do obsługi 

techn.) Hanna Radomska,
73.  w sprawie wydania zezwolenia na korzystanie 

ze sprzętu motorowodnego na Jeziorze Stry-
kowskim. Zarząd zezwolił P. Tadeuszowi Szpen-
dowskiemu – właścicielowi Zamku von Treskov 
w Strykowie oraz fi rmie MK Sport i przedstawi-
cielom WOPR na korzystanie ze sprzętu moto-
rowodnego w dniach 23 czerwca 2012 r. w godz. 
10.00-13.00 w ramach atrakcji dla uczestników 
szkolenia w Zamku von Treskov,

74.  w sprawie wydania zezwolenia na korzystanie 
ze sprzętu motorowodnego na Jez. Bnińskim. 
Zarząd zezwolił Wielkopolskiemu Związkowi 
Towarzystw Wioślarskich w Poznaniu – orga-
nizatorowi zgrupowania kadry wojewódzkiej 
juniorów oraz młodzików w wioślarstwie – na 
korzystanie z trzech łodzi motorowych do ase-
kuracji zawodników podczas treningów w okre-
sie 29 czerwca 2012 r. do 29 lipca 2012 r. w godz. 
9.00-12.00 oraz 15.30-18.30,

75.  w sprawie uchwalenia projektu założeń do bu-
dżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2013. Za-
rząd przyjął następujące wysokości wskaźników:

  średnioroczny wskaźnik cen towarów 
i usług konsumpcyjnych 3% (4,5% w 2012 r.),

  nominalny wzrost wynagrodzeń brutto 4%, 
(pracownicy oświatowi wg odrębnych przepi-
sów,  PINB (wg zawiadomienia Wojewody),

   rednioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
inwestycyjnych 2,5% (4%),

  przeciętne wynagrodzenie w sektorze przed-

siębiorstw 3.700,00 zł (3.658,00 zł),
  minimalne wynagrodzenie za pracę 1.600,00 

zł (1.500,00 zł),
  odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego 

1.150,00 zł (1.340,00 zł),
76.  w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu 

w Poznaniu Nr 1062/2012 z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie przeprowadzenia postępowa-
nia w trybie przetargu nieograniczonego na wy-
konanie instalacji przygotowania ciepłej wody 
użytkowej o zastosowaniu systemu solarnego w 
Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, 
przy ul. Poznańskiej 91, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowe. Zmiana do-
tyczy skorygowania nazwy wydziału, w planie 
którego zarezerwowane są środki fi nansowe na  
realizację zamówienia,

77.  w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na zakup albumu muzycznego „Potrafi my Zwy-
ciężać – Powstanie Wielkopolskie” w wysokości 
do 2.500,00 zł brutto (100 szt.),

78.  w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjne-
go Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
Zmiana regulaminu organizacyjnego jednostki 
jest konsekwencją wejścia w życie od 1 stycznia 
2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej,

79.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na za-
projektowanie wykonanie instalacji chłodzenia 
pomieszczeń biurowych IV piętra budynku 
położnego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji prze-
targowej,

80.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na budo-
wę boiska lekkoatletycznego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, położonego przy 
Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika, 
przy ul. Kasprowicza 3 w Puszczykowie, zatwier-
dzenia SIWZ, powołania komisji przetargowe,

81.  w sprawie nieodpłatnego udostępnienia po-
mieszczeń Związkowi Międzygminnemu „Go-
spodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 
– do 31 grudnia 2012 r. na tymczasową siedzibę 
Związku. 

II POSTANOWIENIA W SPRAWIE:

1.  nie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
części wsi Krosno, gm. Mosina – projekt planu 
wyznacza tereny: zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, usługowej i mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, usługowej, tereny obiektów produk-
cyjnych składów i magazynów, teren lasu, tereny 
rolnicze do zalesień, teren infrastruktury tech-
nicznej-kanalizacyjnej, tereny dróg wewnętrz-
nych, dróg publicznych oraz teren kolejowy. 
W granicach opracowania znajduje się droga 
powiatowa nr 2465P relacji Mosina - Czempiń. 
Jednakże projekt planu nie wyznacza jej prze-
biegu według własności Powiatu Poznańskiego 
i nie wyznacza jej fragmentu jako terenu o od-
rębnym przeznaczeniu. Ponadto projekt planu 
przewiduje nową drogę oznaczoną jako 1 KDG 
– z jezdnią o dwóch pasach ruchu i drogą pie-
szo-rowerową. Zgodnie z Rozporządzeniem 
MTiGM drogi o klasie technicznej G odpowia-
dają drogom powiatowym bądź wojewódzkim. 
Planowana droga klasy G nie została wprowa-
dzona na wniosek Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu ani ZDP w Poznaniu, a zaliczenie jej do 
kategorii drogi powiatowej należy do wyłącznej 
kompetencji Rady Powiatu. Należy więc zmienić 
klasę techniczną drogi na Z, co odpowiada kla-
sie dróg gminnych. Zarząd zwrócił uwagę, że in-
tensywne zagospodarowanie terenu wiąże się ze 
zwiększeniem natężenia ruchu oraz problema-
mi komunikacyjnymi na drogach powiatowych 
i gminnych, 

2.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów wsi Ko-
ziegłowy i Czerwonak – projekt planu wyznacza 
tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem działalności handlowo-usłu-
gowej, zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, zabudowy usługowej, obiektów pro-
dukcyjnych, składów, magazynów i obiektów 
usługowych, teren oczyszczenia ścieków, tereny 
zieleni urządzonej, tereny zieleni nieurządzo-
nej, izolacyjnej, ogródków działkowych teren 
cmentarza, teren lasu, sportu i rekreacji, tereny 
parkingu, infrastruktury technicznej, urządzeń 
elektroenergetycznych, wałów przeciwpożaro-
wych, tereny bezpośrednio zagrożone powo-
dzią, tereny ochrony przeciwpożarowej, tereny 
kolejowe, rezerwę terenu kolejowego, tereny 
zamknięte oraz tereny komunikacji. W grani-
cach opracowania znajduje się droga powiatowa 
nr 2407P relacji Koziegłowy-Swarzędz. Na nie-
ruchomościach będących własnością Powiatu 
Poznańskiego widniejących w ewidencji jako 
działki drogowe wprowadzono tereny infra-
struktury technicznej (17 IT, 18 IT) oraz drogę 

oznaczoną jako KD-D. Zapis ten jest zgodny 
z ustaleniami postanowienia Zarządu Powia-
tu z dnia 6 czerwca 2008 roku. Zarząd zwrócił 
również uwagę, że intensywne zagospodarowa-
nie terenu wiąże się ze zwiększeniem natężenia 
ruchu oraz problemami komunikacyjnymi na 
drogach powiatowych i gminnych,

3.   uzgodnienia zmiany projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów 
działalności gospodarczej w Swadzimiu, gm. 
Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza 
tereny: zabudowy usługowej, techniczno-pro-
dukcyjnej lub usługowej oraz drogi publicznej. 
Ustalenia projektu nie ingerują w tereny będą-
ce własnością Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
zwrócił uwagę, że intensywne zagospodarowa-
nie terenu wiąże się ze zwiększeniem natężenia 
ruchu oraz problemami komunikacyjnymi na 
drogach powiatowych i gminnych,

4.  uzgodnienia zmiany projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Wiry w rejonie rzeki Wirynki, gm. Komor-
niki – projekt planu wyznacza tereny: zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 
zabudowy zagrodowej, usługowej, teren ziele-
ni otwartej i wód powierzchniowych, zieleni 
otwartej, lasu, infrastruktury technicznej kana-
lizacji, dróg wewnętrznych, dróg publicznych 
ciągów pieszo-jezdnych. Droga powiatowa nr 
2390P relacji Komorniki-Łęczyca znajduje się 
poza granicami opracowania. Ustalenia pro-
jektu nie ingerują w tereny będące własnością 
Powiatu Poznańskiego, jednakże Zarząd zwrócił 
uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenu 
wiąże się ze zwiększeniem natężenia ruchu oraz 
problemami komunikacyjnymi na drogach po-
wiatowych i gminnych,

5.  uzgodnienia zmiany projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów 
działalności gospodarczej w Tarnowie Pod-
górnym, rejon ulicy Działkowej, dla działek nr 
1322/6, 676/3, 676/5, 676/6 – projekt planu wy-
znacza tereny: obiektów produkcyjnych składów 
i magazynów, zabudowy usługowej, mieszkanio-
wej jednorodzinnej, dróg publicznych klasy do-
jazdowej, dróg wewnętrznych oraz infrastruk-
tury technicznej-elektroenergetyka. Zarząd 
zwrócił uwagę, że intensywne zagospodarowa-
nie terenu wiąże się ze zwiększeniem natężenia 
ruchu oraz problemami komunikacyjnymi na 
drogach powiatowych i gminnych,

6.  uzgodnienia zmiany projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów 
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działalności gospodarczej w Swadzimiu – re-
jon węzła komunikacyjnego – dla działek nr 
50/3, 52/2, 53/9, 53/10 – część B, gm. Tarnowo 
Podgórne – projekt planu wyznacza teren drogi 
publicznej (KDG). Ustalenia planu nie ingerują 
w tereny będące własnością Powiatu Poznań-
skiego,

7.  uzgodnienia projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miejscowości 
Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 527/8, 
gm. Suchy Las – projekt planu wyznacza teren 
obiektów produkcyjnych składów i magazy-
nów oraz zabudowy usługowej. Zarząd zwrócił 
uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenu 
wiąże się ze zwiększeniem natężenia ruchu oraz 
problemami komunikacyjnymi na drogach po-
wiatowych i gminnych. Ustalenia projektu planu 
nie ingerują w tereny będące własnością Powia-
tu Poznańskiego,

8.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów działal-
ności gospodarczej w Wysogotowie, w rejonie 
ulic: Bukowskiej i Batorowskiej, gm. Tarnowo 
Podgórne – projekt planu wyznacza tereny za-
budowy techniczno-produkcyjnej lub zabudowy 
usługowej oraz teren drogi publicznej. Zarząd 
zwrócił uwagę, że intensywne zagospodarowa-
nie terenu wiąże się ze zwiększeniem natężenia 
ruchu oraz problemami komunikacyjnymi na 
drogach powiatowych i gminnych. Ustalenia 
planu nie ingerują w tereny będące własnością 
Powiatu Poznańskiego,

9.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Długiej Gośli-
nie – część B, gm. Murowana Goślina – projekt 
planu wyznacza tereny: lasów, lasów  i zalesień 
i  zieleni nieurządzonej, zalesień,  wód, wód 
powierzchniowych, tereny rolnicze, tereny za-
budowy zagrodowej, mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, usługowej, sportu i rekreacji oraz dróg 
publicznych. Droga powiatowa nr 2029P Rogoź-
no – Murowana Goślina znajduje się poza grani-
cami opracowania. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują w tereny będące własnością Powiatu 
Poznańskiego.

III PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ 
ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIA-
TU:

1.  w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdro-
wia Psychicznego Powiatu Poznańskiego na lata 
2012-2015,

2.  w sprawie przyjęcia Programu rozwoju pieczy 

zastępczej Powiatu Poznańskiego na lata 2012-
2014,

3.  w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do 
zaciągnięcia kredytu bankowego na sfi nanso-
wanie wydatków nie mających pokrycia bu-
dżetowego w planowanych dochodach budżetu 
Powiatu Poznańskiego w roku 2012,

4.  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad za-
bytkami Powiatu Poznańskiego na lata 2012-
2015”,

5.  w sprawie uchwalenia Programu ochrony śro-
dowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 2012-
2015 z perspektywą na lata 2016-2019,

6.  w sprawie ustanowienia logo Powiatu Poznań-
skiego oraz Systemu Identyfi kacji Wizualnej, 

7.  w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Poznańskie-
go  na 2012,

8.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2016,

9.  w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/IV/2011 
Rady Powiatu  w Poznaniu z dnia 10 maja 2011 
r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organiza-
cyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu,

10.  w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowi-
zny prawa własności nieruchomości położonych 
w Gminie Dopiewo.

IV PODJĘTE POSTANOWIENIA:

1.  Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie 
zmian w planach fi nansowych  wydziałów Sta-
rostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

2.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie in-
dywidualne dla:

 uczennicy klasy drugiej Liceum Ogólnokształ-
cącego w ZS Nr 2 w Swarzędzu, w wymiarze 
12 godzin tygodniowo do końca zajęć w roku 
szkolnym 2011/2012,

 dla ucznia klasy trzeciej Technikum w ZS w Mo-
sinie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca 
zajęć w roku szkolnym 2011/2012.
3.  Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu Ra-

port z wykonania Programu ochrony środowi-
ska dla Powiatu Poznańskiego za lata 2010-2011. 
W raporcie przedstawiono zadania zaplanowane 
i zrealizowane przez Powiat Poznański (zadania 
własne i koordynowane) oraz zadania gmin, za-
warte w programach ochrony środowiska oraz 
działania nie ujęte w programach, zrealizowane 
w latach 2010-2011. Z raportu wynika, że Powiat 
konsekwentnie realizował zadania określone 
w Programie ochrony środowiska, a także po-

dejmował nowe działania proekologiczne. 
4.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie 

Powiatu Poznańskiego do konkursu w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dzia-
łanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębior-
czości i samozatrudnienia, w celu uzyskania 
dofi nansowania dla projektu „Sprawna fi rma – 
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
w powiecie poznańskim”. Projekt obejmuje 15 
osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na tere-
nie powiatu poznańskiego i zarejestrowanych w 
PUP w Poznaniu. Projekt będzie polegał na:

 przeprowadzeniu wsparcia szkoleniowo-dorad-
czego z zakresu prowadzenia działalności go-
spodarczej, 

 udzieleniu bezzwrotnej dotacji na uruchomie-
nie działalności dla 10 osób (do 40.000,00 zł/
osobę), 

 udzieleniu wsparcia pomostowego w formie fi -
nansowej wypłacanej w wysokości 1.500,00 zł 
miesięcznie prze 6 miesięcy dla 10 osób. 

  Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 
2013 r. do 28 lutego 2015 r. Całkowita wartość 
projektu wynosi 718.400,00 zł. Wkład własny 
nie jest wymagany. Projekt realizowany będzie 
przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz 
PUP w Poznaniu. 

5.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie 

do programu pilotażowego pn. Aktywny Samo-
rząd” fi nansowanego ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Celem programu jest aktywizacja samo-
rządów szczebla powiatowego na rzecz prze-
ciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych oraz wspierania praw i inte-
gracji społecznej tych osób poprzez umożliwie-
nie osobom niepełnosprawnym  za pośrednic-
twem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
uzyskania dofi nansowania ze środków PFRON 
na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc 
w uzyskaniu prawa jazdy, pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej, dofi nansowanie szkoleń 
z zakresu obsługi nabytego w ramach programu 
sprzętu komputerowego. 

6.  Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wnioskiem 
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Swarzędzu wyraził zgodę na podjęcie 
działań umożliwiających wydawanie orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
w Poradni w Swarzędzu. 

Opracowała:
Justyna Nowakowska

Wydział Organizacyjny
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 5 i 21 czerwca 
Członkowie Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki razem z radnymi z Komisji Oświaty i Wycho-
wania wzięłli udział w uroczystości podsumowania 
współzawodnictwa sportowego szkół Powiatu Poznań-
skiego. Podczas imprezy w Zespole Szkół Nr 1 w Swa-
rzędzu nagrodzono laureatów rozgrywek sportowych. 
Dodatkowo Komisje spotkały się 21 czerwca br., aby 
zaopiniować projekty uchwał na XIX sesję Rady Powia-
tu w Poznaniu. 

 6 i 21 czerwca 
Tematem przewodnim obrad Komisji Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa była informacja na temat powiatowe-
go programu ochrony środowiska na lata 2012-2015, 
a także informacja na temat skargi, jaką złożono na 
jedną z uchwał Rady Powiatu w Poznaniu. W posie-
dzeniu wzięła udział Małgorzata Waligórska, zastępca 
dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a tak-
że pracownicy Wydziału. Komisja spotkała się ponow-
nie 21 czerwca w celu zaopiniowania projektów uchwał 
na XIX sesję Rady Powiatu w Poznaniu.

 11 i 18 czerwca 
Komisja Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej 
obradowała w Urzędzie Miasta Lubonia. Tematem 
przewodnim posiedzenia były działania promocyj-
ne prowadzone przez tamtejszą Gminę. W spotkaniu 
wziął udział Dariusz Szmyt, Burmistrz Lubonia oraz 
inni przedstawiciele lubońskiego samorządu. Komisja 
odbyła dodatkowe posiedzenie 18 czerwca, podczas 
którego zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przy-
jęcia nowego logo Powiatu.

S p r a w o z d a n i e  z  p o s i e d z e ń  k o m i s j i  s t a ł y c h  R a d y  P o w i a t u
w  P o z n a n i u  w  c z e r w c u  2 0 1 2  r .

 12 czerwca 
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia przy-
jęła projekty uchwał na XIX sesję Rady Powiatu w Po-
znaniu. W spotkaniu udział wzięli: Zygmunt Jeżewski, 
Członek Zarządu Powiatu, Elżbieta Bijaczewska, dy-
rektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
Teresa Gromadzińska, dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej Starostwa. 

 14 czerwca 
W trakcie pierwszej części obrad Komisji Komuni-
kacji, Budownictwa i Infrastruktury w Starostwie Po-
wiatowym w Poznaniu omówiono sprawy bieżące. 
Druga, wyjazdowa, część posiedzenia poświęcona była 
realizacji remontów i inwestycji na drogach powiatu 
poznańskiego (Biedrusko). Komisja obejrzała również 
zaawansowanie prac przy budowie Parku Orientacji 
Przestrzennej w Owińskach.

 21 czerwca 
Członkowie Komisji Finansów i Gospodarowania Mie-
niem Powiatu zaopiniowali projekty uchwał na XIX 
Sesję Rady Powiatu w Poznaniu.

 27 czerwca 
Komisja Rewizyjna przyjęła wnioski z kontroli wydat-
kowania środków fi nansowych na zadania związane 
z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.

Przygotowali: 
Krystyna Przybylak, Karol Cenkier

Uroczystą paradą rozpoczął się dziesiąty 
Festyn Integracyjny „Barierom Stop”. Im-
preza pod patronatem Jana Grabkowskiego 
Starosty Poznańskiego odbyła się 26 czerwca 
w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Uczestnikami festynu były osoby z różnych 
względów zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym – seniorzy, osoby niepełnosprawne 
fi zycznie i intelektualnie oraz wychowanko-
wie placówek opiekuńczych. Zaproszenie na 
imprezę przyjęli również znakomici polscy 
olimpijczycy: Izabella Dylewska i Marek Łbik 
(uprawiający kajakarstwo) oraz lekkoatleta 
Robert Maćkowiak.

Hasło przewodnie tegorocznego Festynu 
brzmiało: „Olimpiada pokoleń”, co miało 
nawiązywać do ogłoszenia przez Parlament 
Europejski oraz Radę Unii Europejskiej roku 
2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 

Po przemarszu uczestników wystawiono 
sztukę nawiązującą do antycznych dyscyplin 
olimpijskich. Następnie zgodnie z tradycją za-
wodnicy złożyli uroczyste ślubowanie, zapalo-
no olimpijski znicz, a w niebo pofrunęło ponad 
pół tysiąca balonów uwolnionych z olbrzymich 
kół – symbolu igrzysk. 

W Lisówkach przełamywali bariery

W trakcie festynu odbyły się liczne koncerty 
i zawody. W tym roku w rywalizacji o Puchar 
Starosty Poznańskiego wzięło udział 27 dru-
żyn reprezentujących warsztaty terapii zajęcio-
wej, domy pomocy społecznej, domy dziecka 
oraz organizacje pozarządowe z Wielkopolski. 
Uczestnicy rzucali oszczepem, zamieniali się 
w wioślarzy i maratończyków oraz skaka-
li w dal. Zawodnicy podnosili  także ciężary, 
brali udział w konkurencji pchnięcia kulą oraz 
speed badmintona. Puchar Starosty Poznań-
skiego powędrował tym razem do Domu 
Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” z Buku.

Robert Leszczak 
DPS w Lisówkach
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Przez teren Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach przeszła parada olimpijczyków

Uczestnicy festynu zmierzyli się z prawdziwie olimpijskimi 
konkurencjami
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Obchody Dni Gminy Czerwonak rozpoczęły 
się w sobotę 30 czerwca od parady motocyklo-
wej. Instruktorzy z Ośrodka Kultury „Sokół” 
przygotowali szereg atrakcji, m.in. warsztaty 
czerpania papieru metodą historyczną oraz 
konkurs plastyczny pt. „Kolorowa gmina”, 
polegający na malowaniu ciekawych obiektów 
z regionu. 

W ofi cjalnej części obchodów wójt Ma-
riusz Poznański oraz Marcin Wojtkowiak, 
Przewodniczący Rady Gminy wręczyli pre-
stiżowe wyróżnienia. Tytuł „Animatora Kul-
tury”, przyznawany za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej oraz or-
ganizacji kultury, otrzymali: Remigiusz Woj-
ciechowski, instruktor GOK „Sokół” oraz 
Zofi a Skawińska, była nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Kicinie. Tytuły „Zasłużonych 
dla gminy” przypadł pracownikom Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewi-
domych w Owińskach: Alinie Talukder i Mar-
kowi Jakubowskiemu, którzy zajmują się roz-
wojem technik ułatwiających życie osobom 
niewidomym i niedowidzącym. W tym roku 
przyznano pięć dodatkowych wyróżnień wo-
lontariuszkom Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Wyróżnione panie to: Izabela Baj-
ko, Beata Plucińska, Małgorzata Skrzypczak, 
Patrycja Czempińska oraz Danuta Śmigielska. 

Wieczorem odbyły się wybory „Miss Bi-

kini”, które poprowadził znany satyryk Jerzy 
Kryszak. O tytuł najpiękniejszej rywalizowa-
ło 20 dziewcząt. Faworytką publiczności, jak 
i ostatecznie zwyciężczynią konkursu zosta-
ła 26-letnia Dominika Kucharczyk. Na za-
kończenie imprezy w Czerwonaku wystąpił 
zespół „Leszcze”. Po koncercie mieszkańcy 
mieli okazję uczestniczyć w widowiskowym 
pokazie pirotechnicznym.

Na obchodach Dni Swarzędza nie zabrakło 
uśmiechu – podczas dwudniowego święta 30 
czerwca i 1 lipca wystąpiły kabarety: „Słu-
chajcie” i „Koń Polski”. Pokaz umiejętności 
zaprezentowała swarzędzka Orkiestra Flażo-
letowa, która tym razem zaskoczyła słucha-
czy rockowym brzmieniem oraz inne lokalni 
muzycy: członkowie Sekcji Piosenki i Tańca 
Ośrodka Kultury oraz Swarzędzka Orkiestra 
Dęta. Jako muzyczne gwiazdy zagrały zespo-
ły: „Video” oraz „Kombii”. Po koncertach 
mieszkańcy i ich goście bawili się na plenero-
wej zabawie tanecznej. Amatorzy sportowych 
wrażeń także znaleźli cos dla siebie. W ramach 
Dni Swarzędza odbyły się: Amatorski Turniej 
Piłkarski, Wakacyjny Rajd Rowerowy, Dzie-
cięcy Turniej Tenisowy, Amatorski Turniej 
Tenisa Ziemnego, Piknik Rodzin Wędkarskich 
oraz XX Rodzinny Rajd Samochodowy.  

Główną atrakcją tegorocznych Dni Gminy 
w Tarnowie Podgórnym był występ Ryszarda 
Rynkowskiego z zespołem. Dużą publiczność 
przyciągnął także efektowny pokaz laserów 
oraz wybory Miss Polonia Gminy Tarnowo 
Podgórne. Ciekawym wydarzeniem był także 
wspólny koncert dwóch zespołów: Orkiestry 
Dętej Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława 
Moniuszki z Solecznik oraz Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne. 
Na scenie pojawiły się również mażoretki, se-
niorzy z klubu „Złota Jesień” oraz Zespół Pie-
śni i Tańca „Lusowiacy”. Dzieci mogły wziąć 
udział w licznych zabawach i konkursach.  

na podstawie informacji przesłanych przez gminy

Anna Jacznik
Gabinet Starosty 

Dni Gminy Kleszczewo rozpoczęły się 
w piątek 29 czerwca od turnieju piłki nożnej 
rozgrywanym na kleszczewskim „Orliku”. 
Piątkowy wieczór należał do wielbicieli roc-
kowych brzmień – na głównej scenie wystąpił 
zespół „Rust” z Poznania, znany już m.in. z te-
lewizyjnego programu „Must Be The Music”. 
Rozgrzana tym występem publiczność bardzo 
entuzjastycznie przyjęła gwiazdę pierwszego 
dnia imprezy – legendarny zespół „Turbo”. Po 
zakończeniu koncertów nastąpiło premiero-
we uruchomienie fontanny w gminnym parku 
w Kleszczewie połączone z wypuszczeniem 
w niebo lampionów. 

Drugiego dnia obchodów gminnego święta 
już po raz 4. odbył się Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski o Puchar Wójta Gminy Kleszczewo. 
Zawody zostały rozegrane w kategorii Ma-
sters obejmującej kolarzy amatorów powyżej 
trzydziestego roku życia.  W wyścigu na trasie 
liczącej 69 kilometrów wystartowało prawie 
stu zawodników. W tym samym czasie trwały 
rozgrywki ostatniej kolejki Gminnej Ligi Pił-
ki Nożnej. W Kleszczewie można było rów-
nież odwiedzić obóz członków Wielkopolskiej 
Braci Sarmackiej, którzy prezentowali XVII-
wieczne stroje i uzbrojenie. Wszyscy chętni 
mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku 
i rozłupywaniu mieczem główki kapusty. Wo-
jacy przygotowali również inscenizację bitwy 
oraz widowiskowe pojedynki. 

Gminne święta pełne atrakcji
Zespoły: „Czerwone Gitary”, „Kombii” i „Turbo” oraz wokalista Ryszard Rynkow-

ski uświetnili tegoroczne letnie imprezy w powiecie poznańskim. Oprócz muzycznych 
atrakcji na uczestników dni gmin czekały m.in. wydarzenia sportowe, pokazy pirotech-
niczne oraz… wybory miss. 

Wieczorem na głównej scenie zagrała gru-
pa „Old School Rockers”, natomiast przebo-
je Maryli Rodowicz wykonał zespół „Maryla 
Show”. Ogromnym zainteresowaniem cieszył 
się występ największej Gwiazdy Dni Gminy 
Kleszczewo – powstałego w 1965 roku zespo-
łu „Czerwone Gitary”. Ukoronowaniem tego 
występu, a zarazem całej imprezy był pokon-
certowy pokaz fajerwerków oraz plenerowa 
zabawa taneczna.

Ostatnim akcentem tegorocznych Dni Klesz-
czewa były niedzielne atrakcje dla najmłod-
szych. Do dyspozycji małych mieszkańców 
gminy były gigantyczny stół do piłkarzyków 
oraz bramka do pomiaru szybkości i celności 
strzału piłką nożną. Swoje talenty prezentowali 
laureaci gminnych konkursów piosenki, mło-
dzi fl ażoleciści oraz tancerze. Dzieci mogły 
również wziąć udział w interaktywnym przed-
stawieniu pt. „Letnie Drzewo Wakacji”, który 
zakończył się zbiorowym wypuszczeniem ba-
lonów z podpiętymi kartkami z własnoręcznie 
wypisanymi lub namalowanymi marzeniami. 
Niedzielne popołudnie umilał swoim wystę-
pem zespół „Kleszczewianki”. W tym samym 
czasie trwały warsztaty cyrkowe, gdzie można 
było sprawdzić się w chodzeniu na szczudłach 
czy kręceniu talerzami. W niedzielę odbywały 
się również pokazy strażackie.  
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Mieszkańcy Kleszczewa oklaskiwali zespół „Czerwone Gitary”…

… oraz członków legendarnej grupy „Turbo”

Wybory „Miss Bikini” w Czerwonaku poprowadził Jerzy Kryszak

Występ zespołu „Kombii” zgromadził nie tylko mieszkańców 
Gminy Swarzędz 
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Kolarze na start!
Pod znakiem dwóch kółek upłynęły waka-

cje w podpoznańskich gminach. Wszystko 
to za sprawą rajdów rowerowych organizo-
wanych przez Powiat Poznański.  

W niedzielę 1 lipca po raz 4. rozegrano 
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w kolarstwie górskim. W wyścigu wystarto-
wało ponad stu zawodników. Start i meta znaj-
dowały się na polanie przy ul. Skrzyneckiej 
w Mosinie. Trasę rajdu podzielono na pętle 
o długości ok. 4 km. Ilość okrążeń do poko-
nania była uzależniona od wieku i płci uczest-
ników i wynosiła od 1 (w przypadku dzieci) 
do 8 u najbardziej doświadczonych cyklistów. 
Po zakończeniu zmagań sportowych odbył się 
pokaz ratownictwa medycznego oraz konkur-
sy i zabawy dla najmłodszych.

Dwa tygodnie później WPN gościł uczest-
ników rajdu rodzinnego. W wyścigu wzięło 
udział ponad 400 osób, na których czekało 
łącznie siedem szlaków. Trasy można było po-
konać pieszo z kijkami lub na rowerach. Za-
wodnicy rozpoczynali i kończyli wyścig przed 
siedzibą dyrekcji WPN w Jeziorach. 

Organizatorzy rodzinnego wyścigu zadbali 
o dodatkowe atrakcje – uczestnikom imprezy 
czas umilały m.in. postacie poruszające się na 
gigantycznych szczudłach, skaczące diabły 

czy puszczający mydlane bańki mim. Dzieci 
próbowały swoich sił w chodzeniu na „kangu-
rzych łapkach”, a wszyscy chętni mieli okazję 
bezpłatnie zwiedzić ekspozycję działającego 
przy WPN muzeum przyrodniczego. Dodat-
kowo zorganizowano konkurs wiedzy o Parku 
oraz test sprawnościowy, polegający na poko-
naniu wytyczonej trasy slalomem na rowerze. 

Najdłuższą, bo liczącą 173 kilometry, trasę 
mieli do pokonania uczestnicy rajdu po szlaku 
Pierścienia Rowerowego Powiatu Poznańskie-

go. W zawodach rozegra-
nych w niedzielę 5 sierpnia 
wystartowało 15 najbardziej 
wytrwałych kolarzy, którym 
nie straszne były długość 
trasy ani upał.  Zawodnicy 
wyruszyli z Biedruska, by 
dalej przemierzać okolice 
Lusówka, Rogalina, Kór-
nika, Biskupic Wielkopol-
skich czy Stęszewka. 

Rajd rodzinny po Wielko-
polskim Parku Narodowym 
oraz sierpniowy wyścig 
szlakiem pierścienia odbyły 
się w ramach promocji pro-
duktu turystycznego Powia-
tu Poznańskiego „Aktywnie 
dookoła Poznania”. 

Anna Jacznik
Gabinet Starosty

Aktywny dzień
w Mosinie 

O tym, że praca może być zabawą prze-
konali się wychowankowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mo-
sinie. Uczniowie klas przysposabiających 
do pracy uczestniczyli w projekcie rozwoju 
praktycznych umiejętności. 

Projekt podsumowano podczas Dnia Ak-
tywności Osób Niepełnosprawnych zorgani-
zowanego w czerwcu na terenie mosińskiego 
Ośrodka. Spotkanie odbyło się dzięki fi nanso-
wemu wsparciu Powiatu Poznańskiego. 

Celem projektu „Praca może być zabawą” 
było poznawanie indywidualnych predyspo-
zycji uczniów. W ramach programu zorgani-
zowano cykl spotkań, podczas których wycho-
wankowie Ośrodka mieli okazję wykazać się 
wiedzą z zakresu stolarstwa, ogrodnictwa, ga-
stronomii, hotelarstwa, garncarstwa oraz prac 
biurowych. Na kończącym projekt spotkaniu 
uczniowie prezentowali umiejętności, które 
zdobyli podczas zajęć.

Wychowankowie mosińskiej placówki ujaw-
nili również swoje artystyczne talenty – za-

śpiewały: Magdalena Strzyżewska i Amanda 
Zaidler oraz złożony z uczniów i nauczycieli 
Ośrodka zespół Boom Banda. Podczas impre-
zy wystąpili także goście – uczniowie Gimna-
zjum w Pecnej oraz zespół „Antygrawitacja” 
z Gimnazjum nr 1 w Luboniu. W trakcie spo-
tkania odbyły się rozgrywki międzyszkolne 
w piłce nożnej oraz w boccii. Wszyscy chętni 
mogli obejrzeć prezentację multimedialną i fi l-
my przedstawiające życie w Ośrodku oraz dwie 
wystawy: fotografi czną i prac plastycznych. 

Organem prowadzącym mosiński Ośrodek 
jest Powiat Poznański.

na podstawie materiałów z SOSW Mosina.

Małgorzata Roszak
Wydział Edukacji

Starostwo Powiatowe w Poznaniu

„Niedziela w muzeum” to tytuł cyklicznej 
imprezy edukacyjno-rekreacyjnej organi-
zowanej na terenie Muzeum Narodowego 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie.  W festynie, tym razem od-
bywającym się 15 lipca, po raz pierwszy 
wzięło udział Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu. 

Na swoim stoisku PCPR promowało dzia-
łalność powiatowej jednostki, szczególnie 
propagując zakładanie rodzin zastępczych. 
Pracownicy Centrum przez cały czas trwa-
nia imprezy udzielali informacji dotyczą-
cych rodzinnej pieczy zastępczej oraz pomo-
cy osobom niepełnosprawnym. Najmłodsi 
uczestnicy spotkania rozwiązywali specjalnie 
przygotowane zadania. Upominki dla dzieci 
ufundował Powiat Poznański.

Goście festynu mogli obejrzeć pokaz ma-
szyn rolniczych, przyjrzeć się tradycyjnemu 
pieczeniu chleba, wędzeniu wędlin, tkaniu na 
krośnie oraz wyrobowi świec z naturalnego 
wosku pszczelego.

Alicja Godyla-Jasicka
PCPR
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Na uczestników powiatowych imprez czekało wiele pozasportowych atrakcji

Kolarze ścigali się po trasach powiatu poznańskiego

Wychowankowie mosińskiego ośrodka podsumowali projekt 
„Praca może być zabawą”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie propagowało ideę 
rodzinnej pieczy zastępczej
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Rodzinny festyn w Szreniawie
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Organizatorem obchodów, w tym roku prze-
biegających pod hasłem „Murowana Gośli-
na bawi się”, był Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji. Obchody imienin patrona 
goślińskiej parafi i rozpoczęły się zawodami 
wędkarskimi rozegranymi nad jeziorem Łomno 
w Wojnówku. 

Tradycyjnie w trakcie jarmarku zorganizo-
wano spotkanie osób urodzonych w gminie 
Murowana Goślina przed 1939 rokiem. W re-
mizie Ochotniczej Straży Pożarnej gośliniacy 
wspominali, żartowali i … tańczyli. W VIII już 
Światowym Zjeździe Gośliniaków uczestniczy-
li m.in. goście z Australii.   

Jarmark ofi cjalnie otworzył przemarsz człon-
ków grup ASG na czele z goślińską grupą reali-
zacyjną „Beton”, którzy później zaprezentowali 
widowiskowy pokaz swoich umiejętności ubar-
wiony hukiem wystrzałów i oparami dymu. 
Następnie Tomasz Łęcki, Burmistrz Murowa-
nej Gośliny przekazał Arlecie Włodarczak, dy-
rektor Ośrodka Kultury symboliczny klucz do 
bram miasta. Był to znak, że tego dnia Muro-
waną Gośliną rządzić będzie… dobra zabawa.

W dobry nastrój publiczność wprowadził 
już pierwszy wykonawca – grupa „Buenos 
Amigos”. Następnie wystąpił żeński zespół 
taneczny „Fabulous Anima”. Mały recital dały 
chórzystki z „Canzony” pod dyrekcją Adrian-

Tak się bawi Murowana Goślina
Po raz dziesiąty w Murowanej Goślinie odbył się Jarmark Św. Jakuba. Podczas ob-

chodów święta swojego miasta gośliniacy włączyli się w akcję pomocy poszkodowane-
mu w nawałnicy Bisztynkowi. 

ny Wtorkowskiej-Kubińskiej. Wieczorem za-
grały zespoły rockowe: „The Trein” i „Schatzi 
Band”. Muzyczna gwiazda wieczoru był Norbi.

Podczas imprezy wręczono nagrody za wkład 
w rozwój kultury w gminie. Za całokształt dzia-
łalności kulturalnej statuetkę burmistrza otrzy-
mała rzeźbiarka Grażyna Szymała-Wołyńska. 
Natomiast za wybitne osiągnięcia kulturalne 
minionego roku wyróżnienie odebrała Jadwiga 
Maćkowiak, dyrygentka, nauczycielka muzyki, 
animatorka ruchu Pro Sinfonika w Murowanej 
Goślinie. 

Goślińscy Bracia Kurkowi nagrodzili zwy-
cięzców turnieju strzeleckiego. „Miecz św. 
Jakuba” otrzymał Aleksander Mitkowski 
z Bractwa we Wrześni. Na kolejnych miejscach 
uplasowali się: Krzysztof Stemplewski i Michał 
Wtorkowski z Murowanej Gośliny.

Na Jarmarku Św. Jakuba nie zabrakło rów-
nież atrakcji dla najmłodszych. Dzieci ogląda-
ły występ zespołu „Valorous Wielkie Serce”, 
przedstawienie teatrzyku kukiełkowego „Czer-
wona Kurtyna” oraz występy klaunów i komika 
ekwilibrysty. Mali gośliniacy mogli dać upust 
swoim artystycznym zapędom, lepiąc plasteli-
nowe ślimaki – symbol ruchu „Cittaslow”, do 
którego należy Murowana Goślina. Ruch Cit-
taslow zrzesza miejscowości stawiające na po-
prawę jakości życia mieszkańców, wspierające 
środowisko naturalne i lokalną kuchnię. 

Podczas jarmarku mieszkańcy Murowanej 
Gośliny uczestniczyli w zbiórce funduszy dla 
zniszczonego podczas niedawnych nawałnic 
Bisztynka (woj. warmińsko-mazurskie). Bisz-
tynek również jest członkiem ruchu „Citta-
slow”. Zaprzyjaźnionemu miastu przekazano 
kwotę ponad 800 zł. 

Wszyscy chętni mogli wziąć również udział 
w zbiórce krwi i szpiku kostnego zorganizo-
wanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi 
„Gośliniacy”. Domowe wypieki serwowały pa-
nie z sołectwa Boduszewo. 

Roma Dukat
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

Dożynki z Powiatem Poznańskim
Barwny korowód wieńców dożynkowych przeszedł w niedzielę 19 sierpnia ulicami 

Siekierek Wielkich, które gościły uczestników archidiecezjalno-samorządowych doży-
nek. Uroczystość zorganizowali: Powiat Poznański, Gmina Kostrzyn, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Kostrzynie oraz Archidiecezja Poznańska. 

Podczas jarmarku swoje umiejętności prezentowali członkowie 
grup ASG
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W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 
władz rządowych i samorządowych oraz po-
słowie i senatorowie z regionu. Wśród gości 
był m.in. Piotr Florek, Wojewoda Wielkopol-
ski oraz Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego. 

Uroczystość w Siekierkach Wielkich rozpo-
częła się Mszą Świętą na placu przy kościele 
pw. Św. Jadwigi. Liturgii przewodniczył ksiądz 
arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropoli-
ta Poznański. Następnie uczestnicy dożynek 
przemaszerowali pod scenę, gdzie odbyła się 
świecka część obchodów. Tam głos zabrał mię-
dzy innymi Jan Grabkowski, Starosta Poznań-
ski – jeden z gospodarzy uroczystości, który 
dziękował rolnikom za tegoroczne plony. 

Podczas święta plonów tradycyjnie prezen-
towano dożynkowe wieńce. Okazały wieniec 
Powiatu Poznańskiego nieśli przedstawiciele 
Zespołu Pieśni i Tańca „Siekieracy”, kultywu-
jącego tradycje ludowe regionu.

Dożynki były też znakomitą okazją do za-
bawy. Mieszkańcy Siekierek Wielkich oraz 
goście mogli posłuchać m.in. występu kabare-
tu „Pod Spodem” oraz koncertu zespołu „Rio 
Brawo”. 

Kinga Cenkier
Wydział Promocji

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wieniec Powiatu Poznańskiego prezentował się w tym roku 
niezwykle okazale

Gospodarzami uroczystości ze strony samorządu byli: Jan Grabkowski, Starosta Poznański i Paweł Iwański, Burmistrz Kostrzyna
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