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Ideą konkursu jest nagradzanie firm, insty-
tucji oraz osób prywatnych, które w wyróżnia-
jący się sposób angażują się w rozwiązywanie 
problemów osób niepełnosprawnych, tworzą 
dla nich nowe miejsca pracy oraz stwarzają 
warunki dla aktywizacji społecznej i zawo-
dowej. W tym roku do konkursu przystąpiło 
pięćdziesięciu uczestników. Nagrody przyzna-
no w trzech kategoriach: Zatrudnienie Chro-
nione, Otwarty Rynek Pracy oraz Pracodawca 
Nieprzedsiębiorca. Kapituła przyznała rów-
nież dwie dodatkowe nagrody: Lodołamacz 
Specjalny oraz Superlodołamacz. 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, laureat 
drugiej z nagród dodatkowych, zostało wy-
różnione „za szczególną aktywność i szeroko 
zakrojone działania na rzecz wyrównywa-
nia szans życiowych oraz przeciwdziałania 
dyskryminacji zarówno społecznej, jak i za-
wodowej”. Starostwo osiąga te cele poprzez 
zatrudnianie niepełnosprawnych w powiato-
wych jednostkach organizacyjnych, działanie 

Superlodołamacz 2012  
dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu

W siódmej edycji Konkursu Pracodawców Wrażliwych Społecznie Starostwo Powia-
towe w Poznaniu zostało nagrodzone statuetką Superlodołamacza 2012. Uroczysta gala 
odbyła się w czwartek 20 września 2012 roku w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

w ramach realizacji własnych projektów oraz 
zadań prowadzonych we współpracy z innymi 
instytucjami (w takich obszarach jak aktywi-
zacja osób bezrobotnych, w tym osób niepeł-
nosprawnych, wsparcie aktywności zawo-
dowej, podnoszenie lub zmiana kwalifikacji, 
poprawa dostępu do zatrudnienia, wsparcie 
dla osób niepełnosprawnych i usamodzielnia-
nych, opuszczających placówki opiekuńczo-
wychowawcze) czy stworzenie 6 Warszta-
tów Terapii Zajęciowej dla osób, które nie są 
w stanie podjąć aktywności zawodowej nawet 
w warunkach pracy chronionej. Władze urzę-
du starają się także wprowadzać rozwiązania 
ułatwiające niepełnosprawnym funkcjono-
wanie w przestrzeni publicznej. Dlatego też 
wszystkie powiatowe jednostki pomocowe zo-
stały zlokalizowane w jednym budynku, przy  
ul. Słowackiego 8, spełniono też warunki tech-
niczne i organizacyjne dla obsługi interesantów 
niepełnosprawnych.

Choć zdobycie statuetki jest powodem 
ogromnej satysfakcji, Jan 
Grabkowski, Starosta Poznań-
ski, zaznaczył: – Robimy to 
z potrzeby, nie dlatego, że mu-
simy. Będziemy likwidować 
wszystkie bariery i poma-
gać niepełnosprawnym. Jedną 
z najważniejszych inicjatyw 
tego rodzaju w ostatnim czasie 
było stworzenie przy Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach pierwszego w Europie 
Parku Orientacji Przestrzen-
nej, służącego nie tylko nauce 
poruszania się w terenie, lecz 
spełniającego też istotne funk-
cje integracyjno-społeczne.

Karolina Korcz
Gabinet	Starosty

Jan Grabkowski, Starosta Poznański, odebrał dyplom i statuetkę 
dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu
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Starostwo Powiatowe w Poznaniu serdecznie zaprasza 
mieszkańców powiatu poznańskiego i miasta Poznania do 
wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, których przed-
miotem będzie raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu 
Poznańskiego na lata 2006–2013 oraz zaktualizowana Stra-
tegia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006–2015. 

Strategia rozwoju jest jednym z najważniejszych dokumen-
tów programowych każdej jednostki samorządu terytorialnego. 
Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006–2013 
wyznacza długoterminowe cele i kierunki działań powiatu, 
które podejmowane są w okresie programowania, zaś poszcze-
gólne etapy realizacji zadań i celów określone w dokumencie 
podlegają systematycznemu badaniu i ocenie. 

W celu usprawnienia procesu realizacji zadań zawartych 
w strategii, w okresie od maja do lipca 2012 roku, dokument ten 
został poddany ewaluacji, którą przeprowadziło Centrum Badań 
Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, we współpracy z zespołem ds. ewaluacji strategii Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu. W oparciu o przeprowadzoną 
ewaluację oraz propozycje nowych zapisów celów i działań, na 
przełomie sierpnia i września 2012 roku, opracowano drugi do-
kument w formie zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu 
Poznańskiego, której horyzont czasowy przedłużono o dwa lata, 
tj. do 2015 roku. 

Kolejnym etapem są konsultacje społeczne, podczas któ-
rych ocenie poddane zostaną ww. dokumenty. Pierwsza część 
konsultacji będzie miała charakter sondy internetowej, na któ-
rą zapraszamy w dniach od 5 do 16 listopada bieżącego roku, 
wszystkich mieszkańców powiatu poznańskiego i miasta Pozna-
nia. Raport z ewaluacji strategii oraz zaktualizowany dokument, 
zamieszczone zostaną na stronie internetowej powiatu poznań-
skiego: www.powiat.poznan.pl, a pod adresem e-mailowym: 
anna.kawecka@powiat.poznan.pl zainteresowani będą mogli 
zgłaszać uwagi w formie elektronicznej. Druga część konsulta-
cji społecznych odbędzie się w formie debaty w budynku siedzi-
by Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 
18, o której poinformujemy za pośrednictwem strony interneto-
wej powiatu, podając dokładny czas i termin spotkania.

Celem konsultacji będzie zebranie opinii i uwag wszystkich 
środowisk mieszkańców na temat oceny działalności, jak rów-
nież przyszłych działań Powiatu Poznańskiego, a wszystkie opi-
nie, propozycje i uwagi zgłoszone przez uczestników konsul-
tacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Powiatu Poznańskiego.

Anna Kawecka
Wydział	Tworzenia	i	Realizacji	Projektów

Zaproszenie na  
konsultacje społeczne
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Wrześniowe posiedzenie nieprzypadkowo 
odbyło się w budynku Politechniki Poznań-
skiej. W trakcie obrad przedstawiono bowiem 
koncepcję ściślejszej współpracy między in-
stytucjami edukacyjnymi w regionie Jokila-
aksot (Finlandia) i Politechniką Poznańską. 
Miałaby ona obejmować podpisanie poro-
zumienia o współpracy między podmiotami 
edukacyjnymi, kontynuację działań w zakre-
sie dostosowywania szkolnictwa zawodowego 
i wyższego do potrzeb rynku pracy oraz na-
wiązanie nowych form współdziałania zwią-
zanych z planowaną w regionie Oulu budową 
elektrowni atomowej.

Poruszona została również sprawa zmian 
w przepisach dotyczących usuwania pojaz-
dów oraz prowadzenia dla nich parkingów 
strzeżonych. Małgorzata Kaniewska, Prezes 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów 
Wydziałów Komunikacji, a zarazem Dyrektor 
Wydziału Komunikacji i Transportu Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu, przedstawiła 
kompleksową informację o zmianach i wyni-
kających z nich konsekwencjach dla budże-
tów powiatów.

Konwent Starostów  
Województwa Wielkopolskiego

25 września 2012 roku starostowie z całego Województwa Wielkopolskiego spotkali 
się na kolejnym Konwencie. 

Zgodnie z tradycją, Starostowie otrzymali 
od Jana Grabkowskiego, pełniącego funkcję 
wiceprzewodniczącego Zarządu Związku Po-
wiatów Polskich, informację o bieżącej dzia-
łalności organizacji oraz inicjatywach podej-
mowanych przez ZPP (w tym o obywatelskim 
projekcie ustawy przewidującym zwiększenie 
udziałów samorządów w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych - inicjatywa „Stawka 
większa niż 8 MLD”).

W kolejnych punktach posiedzenia starosto-
wie dyskutowali o zagrożeniach wynikających 
z wejścia w życie projektu nowego rozporzą-
dzenia w sprawie standardów postępowania 
medycznego w dziedzinie anestezjologii i in-
tensywnej terapii; kontraktacji usług Ratownic-
twa Medycznego na lata 2013–2018 oraz 
o Regionalnym Programie Zdrowia Psychicz-
nego Województwa Wielkopolskiego na lata  
2011–2015. Gościem Konwentu był także nadin-
spektor Krzysztof Jarosz, Wielkopolski Komen-
dant Wojewódzki Policji, który omówił funkcjo-
nowanie wielkopolskich służb policyjnych. 

Tomasz Skupio
Asystent	Starosty	Poznańskiego
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Analizy natężenia ruchu samochodowego 
wykazały konieczność budowy nowego ukła-
du komunikacyjnego w okolicy węzła „Ro-
kietnica” na drodze ekspresowej S11. Dzięki 
budowie zachodniej obwodnicy Poznania 
w ramach drogi S11, ruch tranzytowy odbywa-

jący się obecnie także drogami powiatowymi 
powinien się znacznie zmniejszyć. Niestety, 
do chwili oddania do użytku całej obwodnicy 
szanse na rozwiązanie sytuacji są bardzo ni-
kłe. Kluczowy odcinek Rokietnica–Swadzim 
o długości ok. 5,3 km, bez którego niemożliwe 
jest swobodne przemieszczanie się pojazdów 
w układzie północ–południe, również nie po-
wstanie w najbliższych kilkunastu miesiącach. 
Funkcjonuje natomiast odcinek S11 węzeł 
Głuchowo–Swadzim, a odcinek Złotkowo 
–Rokietnica zostanie otwarty już za kilka tygo-
dni. Zjazd z węzła Rokietnica w chwili obecnej 
odbywa się ul. Trakt Napoleoński, która nadal, 
mimo podejmowanych prób finansowania jej 
przez GDDKiA, nie została przebudowana. 

– W tej sytuacji Powiat Poznański, mimo 
bardzo wielu potrzeb remontowych na dro-

Rokietnica otrzyma  
rekordowe wsparcie Powiatu

Ostatnia sesja Rady Powiatu w Poznaniu przyniosła przełom w sprawie ulicy Trakt 
Napoleoński w Rokietnicy. Zadecydowano bowiem o przyznaniu gminie wysokich 
środków finansowych na przebudowę tego ważnego odcinka komunikacyjnego.

gach powiatowych, zdecydował o udzieleniu 
znaczącej pomocy finansowej Gminie Rokiet-
nica na realizację kluczowego przedsięwzięcia  
pn. „Przebudowa ul. Poznańskiej w miejsco-
wości Starzyny oraz ul. Trakt Napoleoński 
w miejscowości Rokietnica – Etap I i II”, na 

odcinku ok. 1,56 km. Za-
rząd Powiatu przeznaczył 
na realizację tego zadania 
aż 2,5 mln zł, co stanowić 
będzie maksymalnie 50% 
wartości wkładu własnego 
samorządów w realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 
Należy podkreślić, że Gmi-
na Rokietnica, biorąc pod 
uwagę jej budżet, została 
potraktowana wyjątkowo  
– podkreśla Jan Grabkow-
ski, Starosta Poznański.

Rada Powiatu, przy 
szczególnym wsparciu 
Przewodniczącego Piotra 
Burdajewicza oraz radnych 

Grażyny Głowackiej i Krystyny Semby, popar-
ły decyzję Starosty i Zarządu. Władze Powia-
tu Poznańskiego uznały bowiem, że inwestycja 
ta ma bardzo duże znaczenie zarówno dla spo-
łeczności lokalnej, jak i całego zamierzenia in-
westycyjnego. Pozostawienie ul. Trakt Napole-
oński w obecnym stanie spowoduje poszukiwa-
nie przez kierowców innych dróg, w tym dróg 
powiatowych, a tym samym ich gwałtowne 
niszczenie. Ponadto dzięki tej inwestycji znacz-
nie podniesie się bezpieczeństwo w obszarze 
skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński i ul. Szkol-
nej, gdzie zlokalizowane są gimnazjum, przed-
szkole oraz szkoła podstawowa.

Katarzyna Kazmucha
Gabinet	Starosty

	na	podst.	materiałów	Wydziału	Dróg	i	Gospodarki		
Przestrzennej	Starostwa	Powiatowego	w	Poznaniu

Fragment mapy pochodzi z POZNAŃ Atlas aglomeracji, Pietruska&Mierkiewicz Sp. Z o.o., 
wydanie 9, 2010/2011

Wrześniowy Konwent Starostów odbył się w budynku Politechniki Poznańskiej
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W tym roku szkolnym dwudziestu uczniów będzie się kształcić w zawodzie  
monter-mechatronik w patronackiej klasie „Solarisa”

Łukasz Sobolewski otrzymał brązowy medal „Za zasługi dla 
pożarnictwa”

Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu, złożył wieniec 
kwiatów pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego 
i Armii Krajowej
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Wielkopolanie pamiętają o tych, którzy 
przelewali krew za nasze miasto i kraj. 
W czwartek dwudziestego siódmego wrze-
śnia br. odbyły się w Poznaniu uroczystości 
upamiętniające 73. rocznicę powstania Pol-
skiego Państwa Podziemnego.

Obchody rozpoczęły się okolicznościowymi 
przemówieniami, po których rozbrzmiał apel 
pamięci. Następnie w imieniu samorządu po-
wiatu poznańskiego Zygmunt Jeżewski, Czło-
nek Zarządu Powiatu, złożył wieniec kwiatów 
pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziem-
nego i Armii Krajowej. Poznańskie obchody 
zakończyły się spotkaniem z kombatantami 
w sali konferencyjnej PAN.

Struktury Państwa Podziemnego powsta-
ły 27 września 1939 roku, aby zapewnić 
w czasach hitlerowskiego terroru ciągłość pol-
skiej państwowości. Aby uczcić pamięć jego 
twórców, u zbiegu ulic Wieniawskiego i al. 
Niepodległości w Poznaniu powstał pomnik 

Początki Polskiego Państwa Podziemnego

Bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego 
i Armii Krajowej. 11 września 1998 r. Sejm 
RP ustanowił 27 września Dniem Polskiego 
Państwa Podziemnego. 

Tomasz Skupio
Asystent	Starosty	Poznańskiego

Dwudziestu uczniów podjęło naukę za-
wodu monter-mechatronik w patronac-
kiej klasie „Solarisa” w roku szkolnym 
2012/13.

Przyszli mechatronicy chodzą do szkoły 
zawodowej w Murowanej Goślinie, która od 
1 września wchodzi w skład Zespołu Szkół 
w Bolechowie. Praktycznej nauki zawodu 
uczą się przez 3 dni w tygodniu w znanej fa-
bryce autobusów „Solaris Bus & Coach S.A.” 
w Bolechowie. Na najlepszych z nich czekają 
oferty pracy w tym zakładzie.

Kolejna patronacka klasa Solarisa
Uroczystość w dniu 5 września zaszczycili 

obecnością m.in. Jan Grabkowski, Starosta Po-
znański, oraz Solange Olszewska, Prezes „Sola-
risa”. Zwrócili oni uwagę na znaczenie współ-
pracy firmy ze szkołą dla jakości kształcenia 
zawodowego oraz podkreślili atrakcyjność tak 
zdobytego wykształcenia na rynku pracy. Solan-
ge Olszewska wskazała na znaczenie współpra-
cy dla pozyskiwania wykwalifikowanej kadry.

Ważnym wydarzeniem uroczystości było 
oficjalne przyjęcie uczniów w poczet załogi 
jako pracowników młodocianych.

Po części oficjalnej wszyscy za-
interesowani, uczniowie i goście 
udali się na wycieczkę po zakła-
dzie. Zarówno szkoła, jak i dyrek-
cja spółki mają nadzieję na dalszy 
rozwój współpracy i kolejne uro-
czyste rozpoczęcie nauki przez no-
wych uczniów już w 2013 roku.

Lidia Szymczak
Dyrektor	Zespołu	Szkół	w	Bolechowie

 W zawodach udział wzięło 108 zawodni-
ków z 18 drużyn reprezentujących Jednostki 
Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej 
PSP w Poznaniu oraz Jednostki OSP Powia-
tu Poznańskiego. Sprawdzono wiedzę teore-
tyczną członków drużyn, a także praktyczną 
podczas specjalnie zainscenizowanych sytu-
acji symulujących rzeczywiste warunki wy-
padków, w czasie następujących konkurencji 
takich jak: sprawdzenie stanu technicznego 
pojazdów przez policję, wypadek samochodu 
osobowego, kolizja busa z drzewem (wypadek 
masowy) czy zatrzymanie akcji serca po za-
słabnięciu osoby.

Ostatecznie, po pełnej emocji rywalizacji, 
w kategorii PSP I miejsce zdobyła drużyna 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6, II. miej-
sce drużyna Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
nr 4, III miejsce drużyna Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej nr 2. Z kolei w kategorii OSP 
I miejsce zdobyła drużyna OSP Luboń, II. 
miejsce drużyna OSP Strykowo, natomiast 
III miejsce OSP Swarzędz. Największą licz-

Najlepsi ratownicy medyczni  
wśród strażaków OSP i PSP

  
Już po raz czwarty w Kobylnicy odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 

z Zakresu Ratownictwa Medycznego dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
i Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Poznańskiego. Zmagania miały na celu prak-
tyczne sprawdzenie przygotowania uczestników do działań z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, ale także promocję idei jej udzielania.

bę punktów wśród wszystkich rywalizujących 
drużyn zdobyła drużyna Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej nr 6, która otrzymała specjalny 
superpuchar zawodów. Dla zwycięzców za-
wodów Jan Grabkowski, Starosta Poznański, 
ufundował puchary oraz nagrody rzeczowe.

Zawody stanowiły także okazję do wręcze-
nia Łukaszowi Sobolewskiemu, pracowniko-
wi Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu, Uchwałą 
Prezydium Zarządu oddziału Wojewódzkiego 
Województwa Wielkopolskiego, w uznaniu 
za zasługi dla Jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, brązowego medalu „Za zasługi dla 
pożarnictwa”.

Zawody organizowane były przez: Ochot-
niczą Straż Pożarną w Kobylnicy, Oddział 
Powiatowy ZOSP RP w Poznaniu, Komendę 
Miejską PSP w Poznaniu, Starostwo Powiato-
we w Poznaniu oraz Urząd Gminy w Swarzę-
dzu. 

Paweł Kurosz
Dyrektor	Wydziału	Bezpieczeństwa,	Zarządzania	

Kryzysowego	i	Spraw	Obywatelskich

Podczas zawodów sprawdzono wiedzę praktyczną z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy
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Pobyt w powiecie poznańskim rozpoczął się 
od spotkania z Janem Grabkowskim, Starostą 
Poznańskim, który przybliżył działania po-
wiatu jako jednostki samorządowej, głównie 
w zakresie opieki społecznej i ochrony zdro-

wia oraz edukacji osób niewidomych i nie-
dowidzących, przedstawił historię powstania 
parku orientacji przestrzennej w ośrodku. Na 
zakończenie omówił walory turystyczne po-
wiatu i zaprosił do jego zwiedzania. 

Szkolenie ormiańskich trenerów  
orientacji przestrzennej w Owińskach

Przez blisko dwa wrześniowe tygodnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach szkoliła się 30-osobowa grupa trenerów 
orientacji przestrzennej osób niewidomych z Armenii. W ramach projektu Fundacji 
Ari Ari „Oczy szeroko zamknięte III”, wspieranego przez Powiat Poznański, goście 
trenowali nowe umiejętności pod okiem polskich specjalistów z ośrodka w Owińskach, 
którzy są cenionymi specjalistami i pionierami w zakresie wykorzystania dźwięku 
i grafiki w rehabilitacji osób niewidomych. 

Obecna na spotkaniu Maria Tomaszewska, 
Dyrektor ośrodka w Owińskach podkreśliła, 
że to dzięki Powiatowi Poznańskiemu spełniły 
się marzenia zarówno podopiecznych ośrodka, 
jak i ich opiekunów – ośrodek zyskał wspania-
ły park orientacji przestrzennej.

Codziennym treningom orientacji prze-
strzennej i nauce w ośrodku, towarzyszyło 

Powitalne spotkanie z ormiańskimi studentami poprowadził 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański 

… i Dom Dziecka w Kórniku-Bninie

… a także Zespół Pałacowo-Parkowy w Rogalinie…

W czasie pobytu młodzi Ormianie odwiedzili m.in. ZS nr 1  
w Swarzędzu…
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poznawanie powiatu poznańskiego i okolic, 
zarówno ze strony lądu, jak i rzeki Warty, 
podczas spływu kajakowego. Podczas jednej 
z wycieczek grupa zwiedziła Zespół Pałaco-
wo-Parkowy w Rogalinie i Zamek w Kór-
niku. Następnie goście udali się również do 
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie, gdzie 
z zaciekawieniem poznawali system opie-
ki i pomocy dzieciom z tego typu placówek 
w Polsce, jak się okazało, inny niż w Arme-
nii. Wtedy też goście spotkali się z Dorotą 
Pielichowską-Borysiewicz, Dyrektor domu 
dziecka, która oprowadziła gości po placów-
ce i zapoznała z jej wychowankami. Pobyt 
Ormian w powiecie poznańskim zakończył 
się egzaminem z orientacji przestrzennej 
i wspólnym ogniskiem.

Pierwsi w historii Armenii tyfloterapeuci 
stanowią zalążek rozwijającego się systemu 
rehabilitacji. Problemy osób niewidomych 
w Armenii pogłębiły się w wyniku długotrwa-
łego kryzysu społeczno-ekonomicznego. Lon-
gin Graczyk, Prezes Fundacji Ari Ari, podkre-

śla, że najlepszym sposobem na poprawienie 
rehabilitacji zdrowotnej jest samodzielność: 
„Cały proces rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych polega na przekazywaniu umiejęt-
ności radzenia sobie samodzielnie w prostych, 
codziennych czynnościach: przygotowanie 
posiłku, wyjście do miasta, obsługa urządzeń, 
czy korzystanie z nich”. Jak dodaje, „biała la-
ska, znana i powszechnie używana w Polsce, 
była tam prawie w ogóle, nie tylko nieuży-
wana, ale i nieznana. Tak samo inne pomoce 
rehabilitacyjne i dydaktyczne dla osób z pro-
blemami wzroku”.

Twórcom projektu „Oczy szeroko za-
mknięte III” zależy na wyszkoleniu miejsco-
wych specjalistów i rehabilitantów w Arme-
nii tak, aby w przyszłości mogli samodzielnie 
nie tylko skutecznie pomagać osobom niewi-
domym ze swojego kraju, ale również prze-
kazać zdobytą wiedzę i wykształcić własne 
kadry.

Hanna Kolanowska-Pogrzebna
Gabinet	Starosty

Targi Przedsiębiorczości w Hanowerze otworzył Hauke Jagau, 
Prezydent Regionu Hanower

Na zaproszenie partnerskiego regionu Ha-
nower przedstawiciele powiatu poznańskie-
go wzięli udział w targach przedsiębiorczości 
w Hanowerze. Wyjazd miał na celu wymia-
nę doświadczeń w zakresie organizowania 
tego typu imprez, bowiem Powiat Poznański 
współorganizuje w miastem Poznań przed-
sięwzięcie o podobnym charakterze - Po-
znańskie Dni Przedsiębiorczości. 

Targi przedsiębiorczości w Hanowerze są 
przedsięwzięciem współorganizowanym przez 

Targi Przedsiębiorczości w Hanowerze
Prezydenta Regionu Hanower, Burmistrza 
Miasta Hanower, a także przedstawicieli izb 
gospodarczych i organizacji wspierających 
rozwój biznesu w Regionie. Różnią się od po-
znańskiej imprezy formułą. Odbiorcami nie-
mieckich targów przedsiębiorczości są firmy, 
które już istnieją, a chcą się rozwijać, szukają 
możliwości zmniejszenia kosztów prowadze-
nia działalności oraz sposobów dotarcia do 
potencjalnych klientów. 

Targi Przedsiębiorczości organizowane 
w ramach Poznańskich Dni Przedsiębiorczości 
z kolei skierowane są do osób, które dopiero 
planują rozpoczęcie działalności gospodar-
czej, głównie do ludzi młodych. Obecne są tu 
zarówno uczelnie, biura karier, firmy zajmują-
ce się pośrednictwem pracy, urzędy pracy, sa-
morządy, parki technologiczne i inne tego typu 
ośrodki naukowe oraz samorządy gospodar-
cze. Być może podczas organizacji przyszłych 
edycji poznańskiej imprezy będzie okazja, by 
wprowadzić na nie również formułę niemiec-
kich targów.

Hanna Kolanowska-Pogrzebna
Gabinet	Starosty
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Szósty już piknik, z cyklu „Wspierajmy 
się”, odbył się pod hasłem „Nasze Euro 2012”. 
Była to impreza o charakterze sportowym, 
gdzie oczywiście królowała piłka nożna. 

31.08.2012 r. o godz. 10.15 „Główny Sędzia 
Zawodów”  Zygmunt Jeżewski, Członek Za-
rządu Powiatu w Poznaniu, po powitaniu licz-
nych gości uroczyście rozpoczął imprezę. Przy 
okazji wyjaśniła się też kiepska postawa naszej 
drużyny narodowej na turnieju, gdyż zabrakło 
na stadionach „Królowej polskich kibiców” 
Elżbiety Bijaczewskiej, Dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie. Po części ofi-
cjalnej nastał czas dobrej zabawy. Uczestnicy 
zostali podzieleni na drużyny i wzięli udział 

w szeregu konkurencji. Zadania zostały po-
dzielone na dwie części. Pierwsza przezna-
czona była dla Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i składała się z konkursów: plastycznego, ku-
linarnego, rękodzielniczego i artystycznego. 
W drugiej grupie gier i zabaw sprawnościo-

„Wspierajmy się” – kolejna edycja  
pikniku dla niepełnosprawnych

31 sierpnia 2012 roku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach oraz  
21 września na terenie Domu Dziecka w Kórniku-Bninie odbyły się Pikniki Integracyj-
ne zorganizowane dla osób niepełnosprawnych oraz ludzi z ich otoczenia. Wzorem lat 
ubiegłych organizacją przedsięwzięcia zajęło się Radio Planeta.

wych brali udział wszyscy uczestnicy Pikni-
ku. Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród 
spotkanie zamknął koncert zespołu Depresja. 

21.09.2019 na terenie Domu Dziecka 
w Kórniku-Bninie odbył się VII piknik z cyklu 
„Wspierajmy się”. Tym razem hasłem prze-
wodnim był „Świat bajek”. Piękne, „bajkowe” 
otoczenie i takaż pogoda dopełniły starania 
organizatorów. Podobnie do wcześniejszych 

edycji, piknik podzielony został na konku-
rencje przeznaczone dla WTZ i pozostałych 
uczestników, jednak tym razem organizatorzy 
z uwagi na świetną organizację grup uczest-
niczących w pikniku postanowili przyłączyć 
inne grupy do konkursów: rękodzielnicze-
go, plastycznego, artystycznego i kulinarne-
go. Dzięki takiemu posunięciu rywalizacja 
okazała się znacznie ciekawsza. Dodatkowe 
zespoły wystawiły: Dom Dziecka w Kórni-
ku-Bninie (gospodarz imprezy) oraz Środowi-
skowe Domy Pomocy Społecznej w Kórniku 
i Puszczykowie. Wszyscy uczestnicy chętnie 
brali udział także w konkurencjach takich jak: 
Świat Alicji w Krainie Czarów, Czarodziej-
ski Las, Wyspa Piratów czy Bajkowy zamek. 

Po obiedzie, około godziny 15 rozdano wie-
le nagród i upominków (także dzięki pomo-
cy materialnej m.in. Starostwa Poznańskiego 
i Wielkopolskiego Oddziału Obrotu Gazem 
PGNiG). Na zakończenie imprezy ku uciesze 
uczestników wystąpił półfinalista programu 
„Mam talent” Damian Skoczyk.

Imprezy organizowane były w ramach pro-
jektu pt. „Pokonać wykluczenie. Wszech-
stronna aktywizacja osób zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym z terenu powiatu 
poznańskiego”, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tomasz woźnica
Powiatowe	Centrum	Pomocy	Rodzinie	w	Poznaniu

W dniach 6-7 września br. w Grodzisku 
Wielkopolskim odbyło się IV Seminarium  
- Spotkanie Szefów Wydziałów Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Sta-
rostw Powiatowych Województwa Wiel-
kopolskiego, pod patronatem Starosty Po-
znańskiego Jana Grabkowskiego. 

Po rozpoczynających Seminarium wystą-
pieniach gospodarzy – Jana Grabkowskiego, 
Starosty Poznańskiego, i Marka Wierzbickie-
go, Starosty Grodziskiego, oraz Hanny Grunt, 
Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
samorządowcy wzięli udział w sesji wykła-
dowej i panelach dyskusyjnych mających na 
celu wzajemną wymianę doświadczeń. W cza-
sie spotkania poruszone zostały najbardziej 
aktualne zagadnienia dotyczące ochrony śro-
dowiska. Problemy gospodarki wodnej na ob-
szarach rolniczych przedstawił Arkadiusz Bło-
chowiak, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. 
Temat finansowania działań pozainwestycyj-
nych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
zaprezentowała Hanna Grunt, Prezes WFO-
ŚiGW w Poznaniu. W czasie panelu dyskusyj-
nego poruszono zagadnienia dotyczące propo-
zycji zmian w Prawie wodnym oraz kwestie 

Problematyka ochrony środowiska 
w powiatach wielkopolskich

własności wody – własności gruntu. W drugim 
dniu spotkania, w ramach wzajemnej wymia-
ny doświadczeń, organizatorzy zarezerwowali 
czas na omówienie spraw nurtujących staro-
stwa powiatowe z uwzględnieniem proble-
mów dotyczących hałasu oraz geologii. Przed-
stawione zostały również informacje na temat 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wy-
działów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa Starostw Powiatowych.  

Romuald Grabiak
Dyrektor	Wydziału	Ochrony	Środowiska,	

	Rolnictwa	i	Leśnictwa

Rozpoczęcie IV Seminarium – Spotkania Szefów Wydziałów 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiato-
wych Województwa Wielkopolskiego przez Starostę Poznańskie-
go Jana Grabkowskiego

Szczęśliwi zwycięzcy bajkowych konkurencji podczas siódmego 
pikniku

Szósty piknik, z cyklu „Wspierajmy się”, odbył się pod hasłem 
„Nasze Euro 2012”

Imprezy z cyklu „Wspierajmy się” organizowane są przez  
Radio Planeta
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Patrząc na warunki topograficzne Hano-
weru, można powiedzieć, że są one bardzo 
zbliżone do warunków poznańskich. Obszar 
2.300 km2 aglomeracji zamieszkuje 1,1 mln 
osób, a więc nieco więcej niż w mieście i po-
wiecie poznańskim razem wziętych. Miasto 
Hanower liczy 550.000 mieszkańców, a jego 
obszar to 210 km2. Bardzo ważną rolę w pro-
cesach rozwojowych aglomeracji odgrywa 
transport publiczny, obejmujący swoim zasię-
giem wszystkie 21 miast regionu i oferujący 
takie same standardy usług przewozowych. 
I w tym miejscu podobieństwa w zakresie 
systemów transportowych obydwu regionów 
się kończą. Należy podkreślić, że jedynym 
organizatorem transportu od 2001 roku jest 
Region Hanower, na mocy ustawy o rozwoju 
regionalnym. Cały system obejmujący linie 
kolejowe, S-Bahn, tramwajowe i autobusowe, 
jest dostępny dla pasażerów na podstawie jed-
nego biletu. System taryfowy podzielony jest 
na 3 strefy: Hanover City, Hanover Umland 

Integracja systemów transportu 
zbiorowego na przykładzie regionu Hanower

Na początku września br. w ramach współpracy Starostwa Powiatowego z Regio-
nem Hanower odbył się wyjazd studyjny do stolicy Dolnej Saksonii, którego celem 
było zapoznanie się na miejscu z systemem planowania, zarządzania i finansowania 
usług publicznych w Niemczech. Jedną z dziedzin prezentowaną w ramach wyjazdu 
był transport publiczny. 

i Hanover Region. Sieć transportowa regionu 
i jej funkcjonowanie zostało określone w pla-
nie transportowym Nahverskehrsplan w 2008 
roku. Obecnie region przygotowuje aktualiza-
cję tego dokumentu z uwzględnieniem zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym, jakie 
nastąpiły na przestrzeni minionych 5 lat. Sieć 
obsługiwana jest przez 5 przewoźników. Linie 
komunikacyjne w mieście (13 tramwajowych 
i 68 autobusowych) oraz część linii autobu-
sowych w regionie hanowerskim obsługuje 
przedsiębiorstwo komunikacyjne űstra, nale-
żące w 85% do miasta i w 15% do regionu. 
Eksploatuje ono 318 pociągów tramwajowych 
i 168 autobusów. Te ostanie produkowane 
są głównie w polskich fabrykach Solarisa 
w Bolechowie i MAN-a w Sadach. Pozostałe  
105 linii autobusowych w regionie oraz komu-
nikację miejską w miastach Neustadt, Burg-
dorf, Lehrte, Springe i Wunstorf obsługuje 
spółka RegioBus należąca w 90% do regionu 
hanowerskiego i w 10% do powiatów Nien-
burg i Schaumburg. Eksploatuje ona ponad 200 
autobusów własnych oraz podzleca zadania na 

kolejne 200 autobusów. Na słabiej zaludnio-
nych obszarach w transporcie publicznym wy-
korzystywane są także taksówki, działające na 
zlecenie przewoźników i dostępne na podsta-
wie biletu komunikacji miejskiej (Roof-Taxi). 
Jednak fundament sieci transportu zbiorowe-
go stanowią linie kolejowe S-Bahn i Regio-
Bahn. Dla ich obsługi Region organizuje co 
8 lat przetargi. Obecnie operatorami kolejo-
wymi w regionie są państwowa spółka DB, 
prywatne przedsiębiorstwo erixx z włoskim 
kapitałem i spółka metronom, której udzia-
łowcami są gminy i powiaty. Koszty funkcjo-
nowania komunikacji to około 340 mlm euro.  
51% tej kwoty pokrywają wpływy z biletów. 
27% kosztów pokrywa dofinansowanie z lan-
du. Region Hanower dotuje transport publicz-
ny w 23%. Łącznie z sieci transportu zbioro-
wego korzysta 200 mln pasażerów rocznie.

Dla porównania, w aglomeracji poznańskiej 
mamy do czynienia z 11 organizatorami trans-
portu zbiorowego i z taką samą liczbą syste-
mów biletowych. Dodatkowo, zamiast współ-
pracować, wielu organizatorów konkuruje ze 
sobą, dublując połączenia.

W ramach wizyty przeprowadzono wiele 
rozmów i spotkań m.in. z władzami i pracow-
nikami merytorycznymi Regionu Hanower, 
przedstawicielami przedsiębiorstw komunika-
cyjnych űstra i RegioBus oraz członkami Ko-
misji Transportu Rady Regionu.

Zbigniew Rusak
Doradca	Starosty	Poznańskiego

Linie podmiejskie w regionie hanowerskim obsługuje RegioBus

Jeden z punktów przesiadkowych tramwaj–autobus

Korzystając z transportu publicznego, trudno nie spotkać pol-
skich akcentów. Na zdjęciu jeden z 11 autobusów Solaris Urbino 
18 Hybrid. Region Hanover dofinansowuje program, w ramach 
którego űstra wymieni wszystkie swoje autobusy na hybrydowe 
do końca 2020 roku

Serce sieci komunikacyjnej Hanoweru. Wspólna centrala zarządzająca ruchem samochodów na drogach, komunikacją miejską  
i podmiejską. W jej pomieszczeniach mają stanowiska wszyscy przewoźnicy obsługujący region
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Pobyt obejmował wizytę w jednostkach za-
wodowej i ochotniczej straży pożarnej (w tym 
w jednostce w gminie Seelze, współpracującej 
z OSP Mosina), centrum przyjmowania tele-
fonu alarmowego 112, centrali policji – z nie-
zmiernie ciekawym wydziałem zajmującym 
się kontrolą przeciwpożarową i zarządzaniem 
kryzysowym oraz wizytę w regionalnym wy-
dziale ds. zarządzania kryzysowego. Z powo-
du specyfiki podziału administracyjnego Nie-
miec i większych kompetencji miejscowego 
samorządu, niemiecki odpowiednik Wydziału 

System ratownictwa medycznego 
 w Regionie Hanower

 Zapoznanie się z organizacją i działaniem na poziomie Regionu systemu ratownic-
twa medycznego, zarządzania kryzysowego, a także systemu ratowniczo-gaśniczego to 
cele 2-tygodniowego pobytu we współpracującym z Powiatem Poznańskim Regionie 
Hanower, w ramach organizowanej od wielu lat wymiany urzędniczej. 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
jest znacznie bardziej rozbudowany i realizuje 
znacznie więcej zadań.

Szczególnie ciekawa jest organizacja sys-
temu ratownictwa medycznego na poziomie 
Regionu. Inaczej niż w Polsce, system ten or-
ganizowany jest przez samorząd, począwszy 
od obsługi numeru 112 (przez straż pożarną), 
a kończąc na wyłanianiu i kontroli nad firmami 
i organizacjami obsługującymi karetki pogoto-
wia. Inaczej zorganizowany jest także system 
ratowniczo-gaśniczy w tym jego organizacja, 

Centrala odbioru nr 112, dyspozytornia straży pożarnej i karetek 
pogotowia

Centrala naprawy i kontroli sprzętu dedykowana dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w m. Neustadt
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Powiatowy Przegląd Zespołów Folklory-
stycznych po raz trzynasty zachwycił miesz-
kańców powiatu poznańskiego i przybyłych 
do Lusowa gości. Imprezie tradycyjnie to-
warzyszyły „Dożynki u księdza za płotem”. 

Wspaniały korowód i obrzęd dożynkowy 
pokazujący prace na roli, a później ich za-
kończenie, przygotował Zespół Pieśni i Tań-
ca „Lusowiacy”, który każdego roku stara się 
barwnymi elementami tańca i śpiewu zaczaro-
wać publiczność.

W uroczystości uczestniczył między innymi 
Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, 
który podziękował rolnikom za tegoroczne 
plony oraz otworzył XIII Powiatowy Prze-
gląd Zespołów Folklorystycznych. W prze-
glądzie udział wzięło pięć zespołów polskich 
i aż siedem zagranicznych. Oprócz „Lusowia-
ków” wystąpili „Modraki”, „Chludowianie”, 

Lusowo w międzynarodowych barwach

W przeglądzie wzięły udział również zespoły zagraniczne

„Koźlary” i górale z zespołu „Małe Bartusie”.  
Na scenie pojawili się także łotewski zespół 
folklorystyczny „Turki” z Livanii, artyści 
z Rosji, Irlandii, Turcji, Czech, Bułgarii, Ło-
twy i Białorusi. Nie  zabrakło także  stoisk 
z tradycyjnymi potrawami i atrakcji dla dzieci.

Anna Jaworska
Wydział	Promocji

finansowanie i koordynacja przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Znacznie większe 
obowiązki samorządu zarówno w przypadku 
zawodowej, jak i ochotniczej straży pożarnej 
wpływają nie tylko na jego zaangażowanie 
przy samej obsłudze administracyjnej, finan-
sowaniu i wyposażaniu ww. jednostek, ale 
także przy ich kontroli, koordynacji zadań 
czy szkoleniu. Przykładowo, Region Hano-
wer nie tylko zakupuje sprzęt (sprzęt zakupu-
ją też miejscowe gminy), ale dysponuje także 
specjalną centralą naprawy i kontroli sprzętu 

dedykowaną dla jednostek ochotniczych stra-
ży pożarnych, gdzie prowadzone są kontrole 
i przeglądy aparatów oddechowych, pomp 
strażackich, węży, środków ochrony osobistej 
druhów. Prowadzone są tam też szkolenia spe-
cjalistyczne dla jednostek ochotników.

Znacznie mniej różnic istnieje w przypad-
kach wymagających zaangażowania struktur 
zarządzania kryzysowego. Uwzględniając 
oczywiście specyfikę niemieckiej samorząd-
ności, same struktury i organizacja zarówno 
niemieckiego odpowiednika Centrum oraz 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego są tożsa-
me. Podobne zagrożenia istniejące w Regionie 
Hanower, tożsame z zagrożeniami Powiatu 
Poznańskiego (m.in. zagrożenie powodzio-
we, liczne korytarze i linie komunikacyjne, 
zakłady przemysłowe dużego ryzyka, dwa lot-
niska), stanowiły doskonałą okazję do wymia-
ny doświadczeń i wniosków z prowadzonych 
akcji. Korzystając z okazji, przekazano nie-
mieckim kolegom opracowanie pt.: „Powódź 
w Powiecie Poznańskim w 2010 roku”, będące 
systemowym podsumowaniem prowadzonej 
akcji przeciwpowodziowej w powiecie latem 
2010 roku. 

Łukasz Sobolewski 
Wydział	Bezpieczeństwa,		

Zarządzania	Kryzysowego	i	Spraw	Obywatelskich
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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  3 0  s i e r p n i a  2 0 1 2  r o k u

Uchwała nr XX/169/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: delegowania przedstawiciela powiatu po-
znańskiego do Powiatowej Rady zatrudnienia. 

Na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.) 
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1. 
Deleguje się do udziału w pracach Powiatowej Rady 
Zatrudnienia kadencji 2012-2016 Panią Barbarę Anto-
niewicz.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu 
Rady Powiatu w Poznaniu.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Z dniem 8 października 2012 r. upływa czteroletnia 
kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zgodnie z pi-
smem Starosty Poznańskiego z dnia 11 czerwca 2012 r. 
oraz art. 23 ust. 3 pkt 4 i ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.) rada 
powiatu ponownie deleguje kandydata – przedstawicie-
la do uczestnictwa w pracach Powiatowej Rady Zatrud-
nienia kadencji 2012-2016. 
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały 
jest uzasadnione. 

Uchwała nr XX/170/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

 
w sprawie: przyjęcia Programu wspierania edukacji 
w powiecie poznańskim.

Na podstawie art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 

17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, 
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 
791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 
1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, 
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 
31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, 
poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 
127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, 
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 
887 i Nr 205, poz. 1206) oraz art. 12 pkt 10a i 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. 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 Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Uchwala się Program wspierania edukacji w powie-
cie poznańskim, zawarty w załączniku nr 1 do niniej-
szej uchwały.
2. Zasady realizacji Programu określające w szcze-
gólności warunki przyznawania stypendiów, nagród  
i środków finansowych, o których mowa w Programie, 
zostaną określone odrębną uchwałą. 

§ 2.
1. Traci moc Uchwała Nr XLIV/362/III/2010 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie: 
przyjęcia Programu wspierania edukacji w powiecie 
poznańskim, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do czasu wejścia w życie uchwały, o której mowa 
w § 1 ust. 2 pozostają w mocy postanowienia § 6 i 7 
uchwały, o której mowa w ust. 1.

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

§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przez cały dzień na odwiedzających czeka-
ło wiele atrakcji kulinarnych i kulturalnych. 
O godzinie 17.00 można było posmakować 
rumpucia, czyli gęstej zupy jarzynowej z wi-
docznymi kawałkami mięsa, który gotowano 

Rokietnicki Rumpuć
Kolejna impreza z cyklu Naturalnie Dookoła Poznania za nami. Tym razem Powiat 

Poznański gościł na rokietnickim Rumpuciu, który odbył się 1 września przy Trakcie 
Napoleońskim w Rokietnicy.

od rana w ogromnym kotle. W czasie impre-
zy miały miejsce konkursy, quizy, zabawy, 
animacje, pokazy pszczelarskie, piekarskie, 

sadownicze i rękodzielnicze, a na stoiskach 
reprezentowanych przez sołectwa regionalne 
niespodzianki z wiejskich domostw. Z kolei 
na stoisku Powiatu Poznańskiego można było 
uzyskać informacje o kolejnych wydarzeniach 
wchodzących w skład produktu turystycz-
nego Naturalnie Dookoła Poznania, a także 
o akcji promocyjnej Paszport Podróżnika 
czy też o nowo powstałym Parku Orientacji 
Przestrzennej w Owińskach. Wieczorem nato-
miast odbyły się występy kabaretowe, loterie 
i koncerty, w tym występ gwiazdy wieczoru  
– Mezo.

Agnieszka wojtunik
Wydział	Promocji

Przez cały dzień na odwiedzających czekało wiele atrakcji kulinar-
nych i kulturalnych

Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, również częstował 
rumpuciem

Najważniejszym elementem imprezy był gotowany od rana 
rumpuć

Przygotowane stoiska oferowały różne niespodzianki z wiejskich 
domostw

fo
t. 

Zi
em

ow
it 

M
al

ąg



w r z e s i e ń  2 0 1 2 18 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 w r z e s i e ń  2 0 1 2 19B 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

4.  Uczniowie składają wnioski zgodne ze wzorem sta-
nowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały do 
dyrektora szkoły w terminie do 20 września. Dyrek-
tor szkoły opiniuje wnioski i przekazuje do Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu w terminie do 30 września 
danego roku (decyduje data wpływu do Kancelarii 
Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu). Opi-
nia zawiera w szczególności informację o aktywności 
społecznej, zachowaniu i środowisku ucznia.

5.  Zarząd Powiatu w Poznaniu, w oparciu o zestawienie 
przygotowane na podstawie wniosków złożonych 
przez dyrektorów szkół, przyznaje stypendium Rady 
Powiatu w Poznaniu i powiadamia pisemnie o swojej 
decyzji dyrektorów szkół, którzy z kolei zawiadamia-
ją zainteresowanych uczniów.

6.  Wręczenie dokumentu potwierdzającego przyznanie 
Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu następuje  
w sposób uroczysty, podczas październikowej Sesji 
Rady Powiatu w Poznaniu. W przypadku, gdy uro-
czystość ta nie będzie mogła odbyć się w planowanym 
terminie, wręczenie odbywa się podczas kolejnej sesji. 

7.  Wypłaty Stypendium Rady Powiatu w Poznaniu do-
konuje szkoła.

8.  Środki finansowe na wypłatę stypendium są przeka-
zywane do planu finansowego szkoły. 

9.  Po otrzymaniu środków finansowych, szkoła wypła-
ca uczniom stypendium w comiesięcznych transzach 
(do 15. dnia każdego miesiąca). 

10.  Uczeń, któremu przyznano stypendium, traci pra-
wo do jego wypłaty z końcem miesiąca, w którym 
zaprzestał pobierania nauki w szkole. Dyrektor 
szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powia-
domienia organu prowadzącego o takiej sytuacji  
i zwrotu niewykorzystanej części kwoty przezna-
czonej na ten cel.

§ 3.
Regulamin przyznawania Nagrody Starosty Poznań-
skiego:
1.  Nagrodę Starosty może otrzymać uczeń szkoły pro-

wadzonej przez Powiat Poznański, który wykazał się 
wybitnymi osiągnięciami w trakcie nauki w szkole 
prowadzonej przez Powiat Poznański w dziedzinie 
naukowej, społecznej, kulturalnej lub innej, w da-
nym lub ubiegłym roku szkolnym. Nagrody otrzy-
mują laureaci konkursów i olimpiad szczebla krajo-
wego i międzynarodowego. 

2.  Wysokość i formę nagrody (pieniężną lub rzeczową) 
określa Zarząd Powiatu w Poznaniu. Kwoty nagród 
są kwotami brutto. Właściwy podatek odprowadzo-
ny zostaje przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. 

3.  Z wnioskiem o Nagrodę Starosty Poznańskiego 
mogą wystąpić: zainteresowani uczniowie, wycho-
wawcy, dyrektorzy, organizacje szkolne i społeczne.

4.  Wnioski zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały składane są do dyrektora 
szkoły w terminie do 31 maja. Dyrektor szkoły opi-
niuje wnioski i przekazuje do Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu w terminie do 7 czerwca danego roku 
(decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu). Opinia zawiera  
w szczególności informację o osiągnięciach, ak-
tywności społecznej, zachowaniu oraz środowisku 
ucznia. 

5.  Zarząd Powiatu w Poznaniu rozpatruje wnioski  
i decyduje o przyznaniu nagrody. Starosta Poznański 
wręcza przyznane nagrody w sposób uroczysty.  

6.  Wypłaty nagrody finansowej dokonuje się na wska-
zane przez osobę nagrodzoną (lub rodzica lub opie-
kuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej) 
konto bankowe, lub też gotówkowo w kasie Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 4. 
Regulamin podziału środków finansowych na zajęcia 
pozalekcyjne:
1.  Środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne mogą 

otrzymywać szkoły prowadzone przez Powiat Po-
znański.

2.  Projekty zajęć pozalekcyjnych składają dyrektorowi 
szkoły nauczyciele (zespoły nauczycieli), po doko-
naniu analizy zainteresowań oraz potrzeb edukacyj-
nych uczniów.

3.  Projekty na kolejny rok należy składać dyrektorowi 
szkoły zgodnie ze wzorem nr 3 stanowiącym załącz-
nik do niniejszej uchwały, w terminie do 10 grudnia 
danego roku.

4.  Kwota przeznaczona na zajęcia pozalekcyjne zostaje 
wstępnie rozdysponowana pomiędzy szkoły Powia-
tu Poznańskiego proporcjonalnie do ilości uczniów 
w szkołach dla młodzieży. W miesiącu styczniu da-
nego roku Zarząd Powiatu w Poznaniu w oparciu o 
zestawienie ilości uczniów w szkołach przekazuje 
poszczególnym szkołom projekt propozycji podziału 
środków.

5.  W terminie 14 dni od daty powiadomienia o wysoko-
ści proponowanej kwoty dyrektor szkoły przekazuje 
plan jej podziału na poszczególne zajęcia zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

6.  Po analizie zasadności wydatków oraz akceptacji 
propozycji podziału przez Zarząd Powiatu w Po-
znaniu, środki finansowe są przekazywane do planu 
finansowego szkoły.

7.  Szkoła dysponuje przekazanymi środkami finanso-
wymi zgodnie z zaakceptowaną przez Zarząd Powia-
tu w Poznaniu propozycją podziału.

Uzasadnienie

Uchwała niniejsza określa system wspierania przez Po-
wiat Poznański edukacji uczniów poprzez stypendia, 
indywidualne nagrody Starosty, ofertę zajęć pozalek-
cyjnych, doradztwo zawodowe dla uczniów i zajęcia 
fakultatywne.
W programie, który zaproponowano w uchwale, Powiat 
Poznański realizowałby wymienione zadania poprzez swo-
je jednostki organizacyjne, jak też i w swoim imieniu.
Zmiana dotychczasowego programu jest spowodowa-
na potrzebą weryfikacji obecnie istniejącego, w szcze-
gólności konieczne są zmiany sposobu przekazywania 
części środków na poszczególne zadania do planów 
finansowych jednostek. Ta zmiana jest spowodowana 
przepisami Ustawy o finansach publicznych. 
Dotychczas obowiązujące zasady ulegają zmianie tak-
że dlatego, że przyjęcie samego Programu wspierania 
edukacji w powiecie poznańskim jest przepisem prawa, 
który nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego (nie jest prawem miej-
scowym), natomiast zasady świadczenia tej pomocy są 
już takim miejscowym prawem. Skutkuje to koniecz-
nością przyjęcia ich w innym trybie – stają się przepi-
sami obowiązującymi dopiero po upływie 14 dni od 
daty opublikowania ich w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. Ten odmienny charakter 
tych uchwał wymusza podjęcia ich osobno. 

Uchwała nr XX/171/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

 
w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu 
wspierania edukacji w powiecie poznańskim.

Na podstawie art. 90t ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. 
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 
131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, 
poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 
115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 
181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 
917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 
6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 
1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 
54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz  
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, 
poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) oraz art. 
12 pkt 10a i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie 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) oraz Uchwały Nr XX/170/IV/2012 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji 
w powiecie poznańskim, Rada Powiatu w Poznaniu 
uchwala, co następuje:

§ 1. 
Wprowadza się zasady realizacji Programu wspierania 
edukacji w powiecie poznańskim:
1. Rada Powiatu w Poznaniu określa corocznie w od-
powiednich działach uchwały budżetowej wysokość 
środków finansowych przeznaczonych na realizację 
Programu.
2. Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez 
Powiat Poznański, zostają powiadomieni o wysokości 
środków. Informacje te przekazują zainteresowanym. 
3. Osoby zainteresowane przystępują do realizacji Pro-
gramu na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 
4. Zarząd Powiatu w Poznaniu przyznaje środki finan-
sowe na poszczególne zadania, biorąc pod uwagę zapi-
sy niniejszej uchwały. 
5. Szkoły składają rozliczenia finansowe ze środków 
związanych z realizacją zadań określonych w Progra-
mie do 15 grudnia oraz odpowiednio do końca czerwca 
każdego roku do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
6. Szkoły składają sprawozdanie merytoryczne z re-
alizacji zadań, na które otrzymały wsparcie do dnia  
31 stycznia za II półrocze roku poprzedniego oraz do 
31 lipca za I półrocze danego roku (wg odpowiedniego 
wzoru stanowiącego załącznik nr 5, 6 lub 7 do niniej-
szej uchwały) do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§ 2. 
Regulamin przyznawania Stypendium Rady Powiatu  
w Poznaniu:
1.  Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolne-

go, liczonego od września do czerwca (10 miesięcy), 
w kwocie 250 zł netto miesięcznie.

2.  O stypendium ubiegać się mogą uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 
Poznański, w których nauka kończy się egzaminem 
maturalnym.

3.  Warunkiem koniecznym do otrzymywania stypen-
dium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim 
roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej, równej co 
najmniej 5,0.
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3. Wypłata świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, na-
stępuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 9. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu.

§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała określa w drodze Regulaminów 
szczegółowe zasady wspierania przez Powiat Poznański 
edukacji uczniów poprzez stypendia, indywidualne na-
grody Starosty, ofertę zajęć pozalekcyjnych, doradztwo 
zawodowe dla uczniów i zajęcia fakultatywne. Uchwała 
ta jest elementem wykonawczym podjętej wcześniej 
Uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania 
edukacji w powiecie poznańskim. W niniejszej uchwa-
le, będącej przepisami prawa miejscowego, określone 
są zasady i sposób realizacji Programu.
Ze względu na trudny do przewidzenia moment,  
w którym uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i zacznie 
obowiązywać, wprowadzono przepisy przejściowe w 
paragrafie 8. Te przejściowe przepisy gwarantują prawo 
do kontynuacji świadczeń uzyskanych na mocy starych 
przepisów, a jednocześnie możliwe będzie przekazanie 
środków do planów finansowych szkół w celu prawi-
dłowej realizacji zadań. 

Uchwała nr XX/172/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: utworzenia zespołu szkół w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art.12 pkt 11 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; 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 2003r, 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 187, poz. 1241; z 2010: 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) oraz 
art. 5c pkt1, art.58 ust.1 i 6 oraz art.62 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 Nr 273, poz. 2703; Nr 281 poz. 2781;  
z 2005 r. Nr 17, poz. 141 Nr 94, poz.788; Nr 122, poz. 1020; 

nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104;  
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, 
poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; 
Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818; Nr 180, poz. 1280; 
Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, 
poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618 z 2009 
r. Nr 6 poz. 33 ; Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458; nr 157, 
poz.1241; Nr 219 poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 
54, poz.320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; z 2011 
r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz.814; 
Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz.1206) Rada Powiatu  
w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1. 
Tworzy się Zespół Szkół w Puszczykowie z siedzibą 
w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, w skład które-
go wchodzi Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 
Kopernika w Puszczykowie i Gimnazjum Sportowe  
w Puszczykowie.

§ 2.
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Zespołu 
Szkół w Puszczykowie.

§ 3. 
Organizację szkoły określi statut, będący załącznikiem 
nr 1 do uchwały.

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

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Utworzenie Zespołu Szkół w Puszczykowie wynika  
z połączenia funkcjonującego 3-letniego liceum ogól-
nokształcącego i utworzonego 3-letniego gimnazjum.
Zgodnie z art. 62 ustawy o systemie oświaty organ pro-
wadzący szkoły różnych typów może je połączyć w ze-
spół w celu kierowania nim przez jednego dyrektora. 
Obydwie szkoły będą funkcjonowały w jednym obiek-
cie. Kierowanie nimi przez jednego dyrektora wynika 
z konieczności ograniczenia kosztów osobowych oraz 
utrzymania sprawności zarządzania personelem.
W związku z powyższym utworzenie Zespołu Szkół  
w Puszczykowie jest zasadne.

8.  Złożenie sprawozdania, o którym mowa w § 1, jest 
warunkiem koniecznym do otrzymania środków na 
następny okres.

9.  W ramach środków finansowych przeznaczonych na 
zajęcia pozalekcyjne tworzy się na poziomie Zarządu 
osobną pulę środków finansowych w ilości nie więk-
szej niż 10 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zgłaszanych przez szkoły prowadzone przez Powiat 
Poznański dodatkowych zadań będących wynikiem 
realizowanych zajęć pozalekcyjnych lub zadań, któ-
rych nie można było zaplanować w ramach przy-
gotowanych przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych 
(olimpiady, konkursy szkolne, turnieje itp.).

§ 5. 
Regulamin przyznawania środków finansowych na fa-
kultety dla klas maturalnych:
1.  Środki finansowe na zajęcia fakultatywne otrzymują 

szkoły prowadzone przez Powiat Poznański.
2.  Kwota przeznaczona na ten cel zostaje rozdyspo-

nowana pomiędzy szkoły proporcjonalnie do ilości 
uczniów klas maturalnych w danym półroczu.

3.  Zarząd Powiatu w Poznaniu przyznaje środki finanso-
we poszczególnym szkołom na dane półrocze i powia-
damia pisemnie o swojej decyzji dyrektorów szkół.

4.  Dyrektor szkoły dokonuje rozeznania potrzeb edu-
kacyjnych uczniów klas maturalnych, możliwości ich 
zaspokojenia poprzez zajęcia nauczycieli określone 
w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela. 

5.  Dyrektor szkoły dokonuje podziału środków finanso-
wych otrzymanych na dane półrocze na poszczegól-
ne zajęcia według zapotrzebowania przedstawionego 
przez nauczycieli w oparciu o deklaracje uczniów.

6.  W terminie 14 dni od daty powiadomienia o wyso-
kości przyznanej kwoty dyrektor szkoły przekazuje 
plan jej podziału na poszczególne zajęcia zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

7.  Środki finansowe na przyznane fakultety są przeka-
zywane do planu finansowego szkoły. 

8.  Warunkiem rozpoczęcia i kontynuacji danych zajęć 
jest utrzymanie średniej miesięcznej frekwencji na 
minimalnym poziomie 10 uczniów.

9.  Zajęcia fakultatywne odbywają się w miesiącach paź-
dziernik–kwiecień.

10.  Złożenie sprawozdania, o którym mowa w § 1, jest 
warunkiem koniecznym do otrzymania środków 
na następny okres.

§ 6.
Wspieranie finansowe szkół w realizacji zadań, projek-
tów edukacyjnych realizowanych z zewnętrznych źró-
deł finansowania.

Z uwagi na możliwość ubiegania się o dofinansowanie pro-
jektów edukacyjnych z zewnętrznych źródeł finansowania, 
Powiat Poznański wspiera szkoły w realizacji projektów. 
Wsparcie dotyczy projektów skierowanych do uczniów 
tych szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, które 
ubiegają się o dofinansowanie. Wsparcie udzielane jest  
w formie finansowej (poprzez zabezpieczenie w budżecie 
odpowiedniej kwoty, stanowiącej wkład własny projektu) 
lub w formie niepieniężnej. Wsparcie udzielane jest do 
wysokości środków finansowych zabezpieczonych w bu-
dżecie Powiatu Poznańskiego. Dyrektor szkoły, który za-
mierza realizować projekt przy wsparciu Powiatu Poznań-
skiego, w którym jest wymagany wkład własny, zwraca się 
pisemnie do Zarządu Powiatu w Poznaniu z wnioskiem 
i uzasadnieniem projektu. Po akceptacji Zarządu Powiatu  
w Poznaniu projekt może być realizowany. Kwestie doty-
czące: transferu środków finansowych, rozliczania projek-
tu, sprawozdawczości, okresu realizacji projektu itp. każ-
dorazowo są regulowane przez umowę o dofinansowanie 
projektu. 

§ 7. 
Wspieranie zawodowe uczniów:
Dyrektorzy szkół przygotowując plany pracy szkoły 
uwzględniają problematykę wspierania zawodowego 
uczniów. Wsparcie to powinno być systematycznie pla-
nowane, realizowane przez zatrudnionych w szkołach 
doradców zawodowych, pedagogów i psychologów.  
W realizacji tego zadania dyrektor szkoły korzysta  
z usług pracowników prowadzonych przez Powiat 
Poznański poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
Szkoła wykorzystuje również pomoc, jaką może udzie-
lić Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 
Szkoła na koniec roku szkolnego dokonuje analizy 
stopnia realizacji oraz skuteczności podjętych działań, 
w szczególności wykorzystując raporty o stanie bezro-
bocia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych przygo-
towanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 
Sprawozdanie i analizę przekazują do Starostwa Powia-
towego w Poznaniu, do końca roku szkolnego.

§ 8.
1. Osoby, które uzyskały prawo do stypendium lub na-
grody na mocy uchwały Nr XLIV/362/III/2010 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. w spra-
wie: przyjęcia Programu wspierania edukacji w powie-
cie poznańskim, przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały, utrzymują prawo do tych świadczeń również 
po wejściu w życie niniejszej uchwały.
2. W sprawach wszczętych na podstawie uchwały,  
o której mowa w ust. 1 i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy 
dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3.
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§ 1. 
W uchwale Nr XLIV/361/III/2010 Rady Powiatu  
w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie usta-
nowienia Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 2011 r. Nr 216, poz. 3939), zmienionej uchwa-
łami Nr VII/51/IV/2011 Rady Powiatu w Poznaniu  
z dnia 10 maja 2011 r. (Dz. Urz. Nr 165, poz. 2710) i Nr 
XVIII/152/IV/2012 Rady Powiatu Poznaniu z dnia 23 
maja 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 2711)  
w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasady używania flagi i herbu określa rada odrębną 
uchwałą”.

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

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/361/III/2010 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. 
Zgodnie dyspozycją zawartą w art. 16d ustawy z dnia 
31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz.1600; Dz. U. z 2009 r. Nr 
168, poz.1323; Dz. U. z 2010 r. Nr 18, poz. 96; Dz. U.  
z 2012 r. poz. 490) Rada Ministrów określi, w dro-
dze rozporządzenia, wymiary oraz sposób używania  
i strzeżenia urzędowych pieczęci, a także tryb zama-
wiania i sposób wyrobu urzędowych pieczęci oraz nad-
zór nad ich wyrobem, uwzględniając w szczególności 
konieczność zapobieżenia utracie urzędowych pieczęci 
przez uprawnione podmioty. W związku z powyższym 
podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Uchwała nr XX/175/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: określenia zasad używania herbu i flagi 
Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 10 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 
uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Flaga powiatu i herb powiatu, zwane dalej „flagą”  
i „herbem”, stanowią jego własność i podlegają ochro-
nie prawnej.
2. Flaga i herb mogą być używane tylko w barwie, 
kształcie i wymiarach zgodnych z ich wzorami, okre-
ślonymi w Statucie Powiatu Poznańskiego.

§ 2. 
1. Flagę wywiesza się na stałe na budynku lub przed bu-
dynkiem, stanowiącym siedzibę władz powiatu. 
2. Flaga należy do całej społeczności powiatu i może 
być wywieszana samodzielnie lub łącznie z flagą naro-
dową przez wszystkich mieszkańców powiatu, z okazji 
świąt lokalnych i narodowych oraz wydarzeń o szcze-
gólnym znaczeniu lokalnym.
3. Flaga współtworzy wystrój symboliczny sali obrad 
Rady Powiatu.
4. Flaga może być również wywieszana:
1)  na budynkach lub przed budynkami jednostek orga-

nizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji 
i straży,

2)  na budynkach lub przed budynkami instytucji, orga-
nizacji itp. podczas uroczystości powiatowych.

5. W dniach żałoby ogłoszonej przez władze państwo-
we lub lokalne należy flagę przewiązać czarną wstęgą  
i opuścić do połowy masztu.
6. Na jednym maszcie można podnieść tylko jedną flagę. 
W przypadku podniesienia kilku różnych flag na kilku 
masztach należy kierować się następującymi zasadami: 

a)  kolejność powinna odpowiadać hierarchii  
– państwowa, powiatowa, Unii Europejskiej,

b)  wśród flag zajmujących w hierarchii identycz-
ne miejsce pierwszeństwo przysługuje zawsze 
fladze gospodarza. 

7. Podniesiona flaga musi mieć czytelne barwy i godło, 
nie może być brudna, pomięta i postrzępiona.
8. Flagę zużytą należy spalić, co jest jedynym godnym 
sposobem jej zniszczenia.

§ 3. 
1. Herb umieszcza się na budynkach, w pomieszcze-
niach urzędowych oraz salach posiedzeń należących 
do organów Powiatu Poznańskiego i jednostek organi-
zacyjnych powiatu.

Uchwała nr XX/173/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia zestawień podziału środ-
ków budżetowych w 2012 r. na wykonanie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.; Dz. U z 2002 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; Dz. U.  
z 2011 r.; Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Dz. U.  
z 2012 r.; Nr 149 poz. 887) w związku z art. 81 ust 1 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, 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, Nr 192 poz. 1394, Nr 97 poz. 804, Dz. U. 
z 2010 r.; Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871) oraz uchwały 
Nr XLV/406/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 
17 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i try-
bu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, Rada Powiatu w Poznaniu uchwa-
la, co następuje:

§ 1. 
Zatwierdza się zestawienie podziału środków budżeto-
wych w 2012 r. na wykonanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. Zestawienie to stano-
wi załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

W dniu 17 października 2006 roku Rada Powiatu 
Poznańskiego podjęła uchwałę nr XLV/406/II/2006  

w sprawie określenia zasad i trybu udzielna dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
Po zakończeniu naboru wniosków Zarząd Powiatu  
w Poznaniu powołał komisję, która na posiedzeniu  
w dniu 27 lipca 2012 roku dokonała podziału środków 
budżetowych przeznaczonych na opiekę nad zabytka-
mi.
Rozpatrywanie wniosków odbywało się poprzez: 

-  ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji 
zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczo-
wego zadania,

-  uwzględnienie wysokości środków publicznych 
przeznaczonych na realizację zadania,

-  ocenę stanu zachowania zabytku, jako priorytetowe 
były traktowane zabytki szczególnie cenne, a zagro-
żone degradacją. 

Dofinansowane zostały te zabytki, które znajdują się  
w złym stanie technicznym oraz posiadają istotne zna-
czenie zabytkowe, historyczne lub naukowe dla powia-
tu poznańskiego. 
Zatwierdzone przez Radę Powiatu w Poznaniu zesta-
wienia podziału środków budżetowych będą stanowiły 
podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań.

Uchwała nr XX/174/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XliV/361/iii/2010 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r.  
w sprawie ustanowienia statutu Powiatu Poznańskiego

Na podstawie art. 2 ust.4 i art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, 
poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U.  
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U.  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U.  
z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; Dz. U.  
z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, 
poz. 675; Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 
113; Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz.887) i art. 16c ust. 
2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach 
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 
państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000; 
Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz.1600; Dz. U. z 2009 r. Nr 
168, poz.1323; Dz. U. z 2010 r. Nr 18, poz. 96; Dz. U.  
z 2012 r. poz. 490) Rada Powiatu w Poznaniu stanowi, 
co następuje:
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Uzasadnienie

W dniu 30 kwietnia 2012 r. pismem nr IK.031.4.2012 
Gmina Mosina poinformowała o chęci przejęcia w roku 
2012 zadania zarządzania drogą powiatową nr 2464P  
w zakresie kontynuacji budowy chodnika w ciągu dro-
gi powiatowej 2464P – ulica Długa w miejscowości Ra-
dzewice, na odcinku od km 0+335,80 do km 0+457,80, 
gmina Mosina oraz zadania zarządzania drogą powia-
tową nr 2469P w zakresie budowy chodnika w ciągu 
drogi powiatowej 2469P w miejscowości Borkowice, na 
odcinku od km 0+744,23 do km 0+878,03, będące za-
daniami powiatu. Zadania zostaną zrealizowane przez 
gminę ze środków własnych gminy. 
W celu realizacji zadań Gmina podjęła stosowną 
uchwałę o przejęciu zarządzania w powyższym zakresie.
Wobec powyższego podjęcie Uchwały Rady Powiatu  
w Poznaniu jest uzasadnione.

Uchwała nr XX/177/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej gminie 
komorniki z przeznaczeniem na dofinansowanie 
modernizacji budynku komisariatu Policji w ko-
mornikach.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15, art. 7a oraz art. 12 pkt 
11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz 
art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 
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.) 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
 Rada Powiatu w Poznaniu wyraża zgodę na udzielenie 
gminie Komorniki pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 
2012 w kwocie 475.000,00 zł (słownie czterysta sie-
demdziesiąt pięć tysięcy złotych), z przeznaczeniem na 
dofinansowanie modernizacji budynku Komisariatu 
Policji w Komornikach.

§ 2. 
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Poznaniu do zawar-
cia stosownej umowy z gminą Komorniki 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 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.) z budżetu powiatu może być udzie-
lona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu 
terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc 
rzeczowa. Podstawą przekazania powyższych środków 
jest umowa.
Uchwała upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania 
gminie Komorniki pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej z budżetu powiatu poznańskiego w roku 
2012 w kwocie 475.000,00 zł na dofinansowanie mo-
dernizacji budynku Komisariat Policji w Komornikach.  
Ww. budynek przy ul. Stawnej stanowi własność gmi-
ny Komorniki, użytkowany jest zaś przez Policję na 
podstawie umowy użyczenia. Wsparcie przez Powiat 
modernizacji budynku Komisariatu umożliwi poprawę 
warunków lokalowych pracy policjantów oraz obsługi 
klientów.
Rada Powiatu upoważnia jednocześnie Zarząd Powia-
tu do zawarcia stosownej umowy z gminą Komorniki, 
określającej zasady przekazania i rozliczenia niniej-
szych środków.
W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej 
uchwały jest uzasadnione.

Uchwała nr XX/178/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: uchylenia uchwał Rady Powiatu w Pozna-
niu w sprawie przekazania do realizacji przez Mia-
sto Poznań niektórych zadań Powiatu Poznańskiego  
w zakresie pomocy społecznej. 

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 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.) w zw. z art. 218 
pkt 16 i art. 244 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 
U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) Rada Powiatu w Poznaniu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Uchyla się uchwałę Nr XLV/410/II/2006 Rady Powiatu 

2. Prawo używania herbu przysługuje organom Powia-
tu, Starostwu Powiatowemu w Poznaniu, jednostkom 
organizacyjnym powiatu, powiatowym służbom, in-
spekcjom i strażom.
3. W pomieszczeniach urzędowych herb umieszcza się 
w sąsiedztwie godła państwowego.

§ 4.
1. Wykorzystanie wizerunku herbu i flagi przez inne 
podmioty niż określone w § 2 ust. 2 i 4 oraz w § 3 ust. 2 
do celów komercyjnych lub niekomercyjnych wymaga 
zgody Zarządu Powiatu.
2. Zgodę bądź brak zgody do używania herbu lub flagi 
w celach komercyjnych lub niekomercyjnych Zarząd 
Powiatu wydaje w formie uchwały. 
3. Szczegółowe warunki używania herbu lub flagi w ce-
lach komercyjnych określa umowa z podmiotem, któ-
remu udziela się to prawo, zawarta w formie pisemnej. 
Umowa określa w szczególności:
1) prawa i obowiązki podmiotu uprawnionego,
2) czas jej trwania, 
3) zasady odpłatności,
4) termin i warunki jej wypowiedzenia.
4. Zarząd Powiatu odbiera prawo do używania herbu 
lub flagi, jeżeli podmiot używający herb lub flagę nie 
zachowuje warunków określonych w umowie, narusza-
jąc dobre imię powiatu lub działa na jego szkodę.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu.

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 6 ust. 2 Uchwały Nr 
XLIV/361/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 
sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powia-
tu Poznańskiego Rada Powiatu określa zasady używa-
nia flagi i herbu. 

 
Uchwała nr XX/176/IV/2012

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powierzenia gminie Mosina niektórych 
zadań zarządzania publicznymi drogami powiato-
wymi.

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 dro-
gach 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 zadania zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi 
w następującym zakresie:
1)  kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powia-

towej 2464P – ulica Długa w miejscowości Radze-
wice, na odcinku od km 0+335,80 do km 0+457,80.

2)  budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2469P 
w miejscowości Borkowice, na odcinku od km 
0+744,23 do km 0+878,03. 

2. Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1, nastę-
puje na okres do 31 grudnia 2012 r.

§ 2. 
1. Powierzenie zadań zarządzania publicznymi droga-
mi powiatowymi w zakresie przedstawionym w § 1, 
nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Burmistrzem Gminy Mosiny a Zarządem Powiatu  
w Poznaniu, które określi także sposób finansowania 
zadania.
2. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 1, finansowane 
będą ze środków Gminy Mosina.

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

§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 01.12.2005 r. Re-
pertorium A nr 9361/2005 Powiat Poznański nabył udział 
wynoszący 25/100 części w prawie użytkowania wieczy-
stego działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa położonej w Poznaniu, przy ul. Zielonej 8, znaczonej 
jako działka nr 35/2, ark. mapy 28 oraz udział wynoszący 
25/100 części w prawie własności budynku posadowione-
go na tym gruncie. 
Współwłaściciele omawianej nieruchomości podjęli kro-
ki w kierunku zniesienia współużytkowania wieczystego 
gruntu oraz współwłasności budynku i ustanowienia 
odrębnej własności lokali. Jednakże w trakcie postępo-
wania o wyodrębnienie lokali okazało się, że budynek 
jest położony nie tylko na działce nr 35/2, ale również  
w niewielkiej części na działce nr 34/2. Celem uregulowa-
nia zaistniałej sytuacji Miasto Poznań dokonało podziału 
poprzez wyodrębnienie z działki nr 34/2 działki nr 34/3  
o powierzchni 10 m2, zajętej pod budynek oraz zaofero-
wało Powiatowi Poznańskiemu oddanie gruntu w użytko-
wanie wieczyste do dnia 05.12.2089 r. w trybie bezprzetar-
gowym, z równoczesną sprzedażą prawa własności części 
budynku i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomo-
ści - w części proporcjonalnej do posiadanego już udzia-
łu. Cena gruntu została ustalona w wysokości 34.000,00 zł  
(w tym 23% VAT), a cena nakładów w wysokości 7.045,00 zł. 
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wy-
nosi 25% ceny gruntu, a opłaty roczne 3 % ceny gruntu. 
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego w sto-
sunku do Powiatu Poznańskiego (udział 25/100) wynosi 
2.125,00 zł (w tym 23% V AT), nakłady 1.761,25 zł, co 
daje łączną kwotę 3.886,25 zł. Ponadto Powiat Poznański 
zobowiązany będzie uiścić kwotę 160,00 zł tytułem zwro-
tu części kosztów sporządzenia operatu szacunkowego. 
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz pra-
wa własności budynku w udziale 25/100 części pozwoli 
na uregulowanie kwestii związanej ze zniesieniem współ-
własności nieruchomości przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. 

Uchwała nr XX/180/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 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 finansach publicz-
nych(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, 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 
czerwca Nr 1160/2012 r. zmienionej uchwałą Rady  
z dnia 21 czerwca 2012 r. nr XIX/167/IV/2012, zmie-
nionej uchwałą Zarządu z dnia 29 czerwca 2012 Nr 
1198/2012r, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 16 
lipca 2012 Nr 1229/2012r, zmienionej uchwałą Zarzą-
du z dnia 31 lipca 2012 Nr 1262/2012 r. wprowadza się 
następujące zmiany:

§ 1. 
W paragrafie 1: 
1. Zwiększa się o kwotę 921.989 zł dochody budże-
tu Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą 
227.038.906 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:
2. W dochodach, o których mowa w ust.1 dokonuje się 
następujących zmian: 
1)  zwiększa się o kwotę 59.068 zł dotacje na realizację za-

dań z zakresu administracji rządowej i innych zleco-
nych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy poro-

Poznańskiego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie 
przekazania do realizacji przez Miasto Poznań niektó-
rych zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie pomocy 
społecznej . 

§ 2.
Uchyla się uchwałę Nr XXXII/268/III/2009 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie 
przekazania do realizacji przez Miasto Poznań zadania 
Powiatu Poznańskiego w zakresie pomocy społecznej. 

§ 3. 
Uchyla się uchwałę Nr XXXV/291/III/2009 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
przekazania do realizacji przez Miasto Poznań zadania 
Powiatu Poznańskiego w zakresie pomocy społecznej. 

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

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Rada Powiatu Poznańskiego wyraziła zgodę na prze-
kazanie do realizacji przez Miasto Poznań niektórych 
zadań Powiatu Poznańskiego w zakresie pomocy spo-
łecznej: 
1)  uchwałą Nr XLV/410/II/2006 z dnia 17.10.2006 r. 

-zadanie polegające na wspieraniu placówki rodzin-
nej w zakresie pomocy psychologicznej i pedago-
gicznej przy przygotowywaniu i sporządzaniu okre-
sowej oceny sytuacji dzieci oraz indywidualnego 
planu pracy, 

2)  uchwałą nr XXXII/268/III/2009 z dnia 26.08.2009 r.  
- zadanie polegające na wydawaniu opinii o kandy-
datach na rodzinę zastępczą oraz o wydawaniu opi-
nii o rodzinach zaprzyjaźnionych, 

3)  uchwałą nr XXXV/291/III/2009 z dnia 25.11.2009 
r. - zadanie polegające na uczestniczeniu przedsta-
wiciela Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Po-
znaniu w pracach Stałego Zespołu Oceny Sytuacji 
Dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo- 
-wychowawczych funkcjonujących na terenie Po-
wiatu Poznańskiego, tj. w Ośrodku Wspomagania 
Rodziny w Kobylnicy i Domu Dziecka w Kórniku- 
-Bninie. 

Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami wszyst-
kie powyższe zadania mogły być realizowane wyłącznie 
przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, a taki ośrodek nie 
funkcjonował na terenie Powiatu Poznańskiego. 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa  
z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu, rodziny i systemie pie-
czy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.), która 
zmieniła zasady realizacji powyższych zadań. Oceny 
sytuacji dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
typu rodzinnego dokonuje dyrektor w porozumieniu  
z organizatorem pieczy zastępczej. Ośrodki adopcyjno-
-opiekuńcze nie wydają już opinii o kandydatach na ro-
dzinę zastępczą oraz opinii o rodzinach zaprzyjaźnio-
nych. Nadto, zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy publiczne 
ośrodki adopcyjno-opiekuńcze uległy likwidacji  
z dniem 1 stycznia 2012 r. Część ich zadań (w tym udział 
w pracach zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji 
dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistycz-
no-terapeutycznego) została przejęta przez ośrodki 
adopcyjne, których organizowanie i prowadzenie jest 
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej 
realizowanym przez samorząd województwa. 
Wobec powyższego zachodzi konieczność uchylenia 
uchwał powierzających przedmiotowe zadania do re-
alizacji przez Miasto Poznań. 

Uchwała nr XX/179/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w trybie 
bezprzetargowym wynoszącego 25/100 części prawa 
użytkowania wieczystego z równoczesnym nabyciem 
wynoszącego 25/100 części udziału w prawie własno-
ści części budynku i urządzeń znajdujących się na 
nieruchomości położnej w Poznaniu, przy ul. zie-
lonej, obręb Poznań, ark. mapy 28, działka nr 34/3  
o pow. 10 m2, kw Po1P/00101709/2, stanowiącej 
własność skarbu Państwa. 

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. 232 § 1 i art. 235 § 1 ustawy z dnia 
23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. 
zm.), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Wyraża się zgodę na nabycie w trybie bezprzetargo-
wym wynoszącego 25/100 części udziału w prawie 
użytkowania wieczystego oraz wynoszącego 25/100 
części udziału w prawie własności budynku i urządzeń 
znajdujących się na nieruchomości położnej w Po-
znaniu, przy ul. Zielonej, obręb Poznań, ark. mapy 28, 
działka nr 34/3 o pow. 10 m2, KW PO1P/00101709/2, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa. 
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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, zmienionej uchwałą 
Rady z dnia 21 czerwca 2012 r. nr XIX/168/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 sfinanso-
wania 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 finansowe 
(zgodnie z załącznikiem nr 2). 

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały wraz z załącznikami znajduje się na stro-
nie internetowej bip.powiat.poznan.pl, w zakładce Uchwały Rady 
Powiatu.

Uchwała nr XX/182/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr iX/76/iV/2011 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2011 r.  
w sprawie: powierzenia gminie tarnowo Podgór-
ne niektórych zadań zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2418P Batorowo–wysogotowo, zmie-
nionej uchwałą nr XiV/117/iV/2011 Rady Powiatu  
w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011 r.

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. 124, 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) 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, Dz.U. z 2012 r. poz. 472), Rada Powiatu uchwala, 
co następuje:

§ 1. 
 W uchwale Nr IX/76/IV/2011 Rady Powiatu w Pozna-
niu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: powierzenia 
Gminie Tarnowo Podgórne niektórych zadań zarzą-
dzania publiczną drogą powiatową nr 2418P Batoro-
wo–Wysogotowo, zmienionej uchwałą Nr XIV/117/
IV/2011 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grudnia 
2011 r., w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W związku z niewykorzystaniem przez Gminę do-
tacji w 2011 r. i jej zwrotem do Powiatu, zadanie, o któ-
rym mowa w §1 ust. 1, finansowane będzie ze środków 
Powiatu Poznańskiego w 2012 r. w kwocie 150.000,00 zł 
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w części obej-
mującej wykonanie nakładki z masy mineralno-bitu-
micznej, a w pozostałym zakresie finansowane będzie 
ze środków Gminy Tarnowo Podgórne”.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

W dniu 26 października 2011 r. podpisane zostało po-
rozumienie pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą 
Tarnowo Podgórne w sprawie powierzenia gminie, 
na rok 2011, zarządzania drogą powiatową nr 2418P 
Batorowo–Wysogotowo w zakresie budowy chod-
nika i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wierzbowej  
w m. Wysogotowo. W dniu 25 listopada 2011r. gmina 
poinformowała, iż ze względów technologicznych nie 

zumień, które po zmianach wynoszą 14.246.507 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 1),

3)  zwiększa się o kwotę 8.557 zł dotacje i środki ze-
wnętrzne na finansowanie wydatków i realizację za-
dań finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach pu-
blicznych, które po zmianach wynoszą 6.345.515 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 1D).

§ 2. 
W paragrafie 2: 
1. zwiększa się o kwotę 921.989 zł wydatki budżetu 
Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 
240.022.951 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:
1)  Zwiększa się o kwotę 1.066.639 zł wydatki bieżące, 

które po zmianach wynoszą 179.544.335 zł (zgodnie 
z załącznikiem nr 2A),

2)  zmniejsza się o kwotę 144.650 zł wydatki majątkowe, 
które po zmianie wynoszą 60.478.616 zł (zgodnie  
z załącznikiem nr 2B), w tym zmniejsza się o kwotę 
6.472.200 zł dotacje majątkowe, które po zmianach 
wynoszą 25.845.600 zł (zgodnie z załącznikiem  
nr 2C).

2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 doko-
nuje następujących zmian: 
1)  zwiększa się o kwotę 59.068 zł wydatki na realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zle-
conych jednostce samorządu terytorialnego innymi 
ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy poro-
zumień, które po zmianach wynoszą 14.246.507 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 2),

2)  zwiększa się o kwotę 76.961 zł wydatki na wynagro-
dzenia i składki od nich naliczane, które po zmia-
nach wynoszą 86.963.045 zł (zgodnie z załącznikiem 
nr 3),

3)  zwiększa się o kwotę 2.947 zł świadczenia na rzecz 
osób fizycznych, które po zmianach wynoszą 
6.716.271 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

4)  zmniejsza się o kwotę 144.486 zł wydatki na reali-
zację zadań realizowanych w drodze umów i po-
rozumień miedzy jednostkami samorządu teryto-
rialnego, które po zmianach wynoszą 1.972.514 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 5),

5)  zmniejsza się o kwotę 128.389 zł wydatki przezna-
czone na dotacje bieżące udzielane z budżetu, które 
po zmianach wynoszą 4.602.411 zł (zgodnie z załącz-
nikiem nr 6), w tym:

b)  zmniejsza się o kwotę 128.389 zł dotacje celowe dla 
jednostek spoza sektora finansów publicznych, które 
po zmianie wynoszą 2.065.811 zł (zgodnie z załącz-
nikiem nr 6B).

8)  zmienia się wydatki na programy finansowane  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5  

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które 
po zmianie wynoszą 5.214.971 zł (zgodnie z załącz-
nikiem nr 7).

§ 3. 
W paragrafie 6:
1. W budżecie zwiększa się rezerwy o kwotę 459.069 zł, 
które po zmianach wynoszą ogółem 2.566.858 zł, w tym: 
1)  zwiększa się o kwotę 209.069 zł rezerwę ogólną, któ-

ra po zmianie wynosi 217.858 zł (zgodnie z załącz-
nikiem nr 2 i 2A),

3)  tworzy się rezerwę celową na finansowanie zadań  
z zakresu oświaty, w tym wypłatę wynagrodzeń  
i składek od nich naliczanych kwocie 500.000 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2A),

6)  zmniejsza się o kwotę 250.000 zł rezerwę na wydatki 
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, która po zmia-
nach wynosi 209.000 zł (zgodnie z załącznikiem  
nr 2 i 2B).

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

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

Uzasadnienie do uchwały wraz z załącznikami znajduje się na stro-
nie internetowej bip.powiat.poznan.pl, w zakładce Uchwały Rady 
Powiatu.

Uchwała nr XX/181/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 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 finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 zm.: 
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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 
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:

§ 1. 
1. Powierza się Gminie Kórnik zadanie zarządzania 
drogą powiatową nr 2461P Czapury–Gądki w zakresie 
wykonania przebudowy ulicy Głównej w Borówcu, bę-
dące zadaniem powiatu. 
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1, nastę-
puje na okres do 31 grudnia 2014 r. 

§ 2. 
1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą 
powiatową w zakresie przedstawionym w §1 nastąpi 
na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem 
Poznańskim a Gminą Kórnik, które określi także spo-
sób finansowania zadania.

2. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, współfinanso-
wane będzie ze środków Powiatu Poznańskiego w kwocie 
4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), w tym:
1)  2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)  

w roku 2013,
2)  2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych)  

w roku 2014, a w pozostałym zakresie zadanie finan-
sowane 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 19 czerwca 2012 r. wpłynęło pismo Burmistrza 
Gminy Kórnik nr B.WI.7013.19.2012 przedstawiające 
proponowany podział obowiązków w zakresie wspól-
nej realizacji zadania przebudowy ulicy Głównej w Bo-
rówcu będącego zadaniem powiatu. Zadanie zostanie 
zrealizowane przez gminę ze środków powiatu oraz 
gminy. W celu realizacji zadania Gmina podejmie sto-
sowną uchwałę o przejęciu zarządzania w powyższym 
zakresie.
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu  
w Poznaniu jest uzasadnione.

jest możliwe wykonanie w roku bieżącym nakładki  
z masy mineralno-bitumicznej i prosi o przeznacze-
nie przyznanych środków na wykonanie robót ziem-
nych związanych z przedmiotową inwestycją, które 
wykonane zostaną w roku bieżącym. W związku tym 
podpisano Aneks nr 1 z dnia 15 grudnia 2011 r. do Po-
rozumienia z dnia 26 października 2011 r., w którym 
wydłużono termin realizacji zadania do 31 grudnia 
2012 r. oraz przeznaczenie przyznanych środków na 
wykonanie robót ziemnych. Jednakże, do końca 2011 r. 
 Gmina nie zrealizowała zadania w zakresie finansowa-
nym przez Powiat, w związku czym zwróciła przeka-
zana jej środki finansowe w całości. W dniu 5 kwiet-
nia 2012 r. do Starosty wpłynął wniosek Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne, w którym zwraca się o ponowne 
dofinansowanie ww. inwestycji w kwocie 150.000,00 zł. 
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu  
w Poznaniu jest uzasadnione.

Uchwała nr XX/183/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XV/127/iV/2012 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 8 lutego 2012 r. 
w sprawie: powierzenia gminie swarzędz zadania 
zarządzania drogą powiatową nr 2512P w zakresie 
realizacji zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę 
Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. 
swarzędz”.

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. 124, 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) 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, Dz.U. z 2012 poz. 472), Rada Powiatu 
uchwala, co następuje:

§ 1. 
W uchwale Nr XV/127/IV/2012 Rady Powiatu w Po-
znaniu z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie: powierzenia 
Gminie Swarzędz zadania zarządzania drogą powiato-
wą nr 2512P w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa 
drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92  
w m. Jasin, gm. Swarzędz”, §2 ust. 2 otrzymuje brzmie-
nie: „2. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, współ-
finansowane będzie w roku 2012 ze środków Powiatu  
w kwocie 18.747.500,00 zł, z czego 8.997.500,00 zł 
stanowić będzie dofinansowanie z rezerwy subwencji 
ogólnej w 2012 r. W pozostałym zakresie zadanie fi-
nansowane będzie ze środków Gminy Swarzędz”.

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

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Uzasadnienie

W związku z przesłaniem przez Gminę Swarzędz 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR 
XXI/185/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznań-
skiemu oraz projektu uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały nr XXI/186/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiato-
wi Poznańskiemu, a także w związku z otrzymaniem  
z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej zgody na wykorzystanie na inne zadania 
inwestycyjne kwoty 2.572.200,00 zł stanowiącej nad-
wyżkę dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej 
dla zadania pt. „Budowa drogi łączącej drogę powia-
tową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92  
w m. Jasin, gm. Swarzędz”, podjęcie przedmiotowej 
uchwały jest uzasadnione.

Uchwała nr XX/184/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie: powierzenia gminie kórnik zadania zarzą-
dzania publiczną drogą powiatową nr 2461P – Czapu-
ry–gądki.

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 
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oraz Konica Minolta BIZ–HUP C353 – 2 sztu-
ki) od firmy Konica Minolta Business Solutions 
Polska Sp. z o.o., za kwotę 4.784,84 zł brutto,

13.  w sprawie powierzenia Pani Marii Tomaszew-
skiej stanowiska dyrektora SOS-W dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach na 
czas od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r., 

14.  w sprawie powierzenia Panu Przemysławowi 
Jankiewiczowi stanowiska dyrektora ZS nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu na 
czas od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r.,

15.  w sprawie przyznania świadczeń w ramach po-
mocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczy-
cieli emerytów i rencistów szkół i placówek 
prowadzonych przez powiat poznański. Zarząd 
przyznał zapomogi na ogólną kwotę 7.600,00 zł, 
18 osobom (od kwoty 300,00 zł do 500,00 zł, ZS 
w Bolechowie – 1 osoba, ZS w Mosinie – 5 osób, 
ZS w Rokietnicy – 1 osoba, LO w Puszczyko-
wie – 5 osób, SOS-W w Owińskach – 1 osoba,  
SOS-W w Mosinie – 2 osoby, PPP w Swarzędzu 
– 1 osoba, OWR w Kobylnicy – 2 osoby),

16.  w sprawie upoważnienia Pani Elżbiety Bija-
czewskiej, Dyrektora PCPR w Poznaniu, do 
podpisania Wystąpienia Realizatora Programu 
o przyznanie środków finansowych PFRON na 
realizację programu pilotażowego pn. „Aktyw-
ny Samorząd” oraz podpisania z PFRON umo-
wy określającej wysokość przyznanych środków 
finansowych w ramach ww. programu,

17.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
najmu części nieruchomości znajdującej się na  
I piętrze w budynku położonym w Stęszewie 
przy ul. Poznańskiej 20 o powierzchni użytko-
wej 81,0 m², z przeznaczeniem na filię Wydziału 
Komunikacji i Transportu. Umowa została za-
warta na czas nieoznaczony, miesięczna stawka 
czynszu wynosi 20,00 zł netto za 1m² najmo-
wanej powierzchni, tj. 1.620,00 zł netto mie-
sięcznie. Oprócz czynszu płacone będą opłaty 
eksploatacyjne – za zużycie energii cieplnej, za 
zużycie wody i odprowadzanie nieczystości, za 
zużycie energii elektrycznej, 

18.  w sprawie upoważnienia Pana Piotra Springera, 
Zastępcy Dyrektora Wydziału Informatyki, do 
składania oświadczeń woli w zakresie wydatko-
wania w imieniu powiatu środków pieniężnych 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalno-
ści powiatu – do kwoty 5.000,00 zł jednorazowo,

19.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegóło-
wych zasad i trybu przyznawania nagrody rocz-
nej Prezesowi Zarządu Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie  
im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego sp. z o.o.” 

oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie tej 
nagrody. Zmiana dot. zapisów treści paragrafu 
dot. warunków przyznania nagrody,

20.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian 
w umowach nr ZP.3432-57/10 z dnia 4 listopada 
2010 r., nr ZP.273.00031.2012 z dnia 23 kwietnia 
2012 r. w części dotyczącej terminu zakończenia 
prac oraz w harmonogramach rzeczowo-finan-
sowych. Zarząd wyraził zgodę na przesunię-
cie terminu do dnia 31.07.2012 r. wykonania 
robót w umowach zawartych z Konsorcjum: 
Lider – Witold Boratyński, prowadzący działal-
ność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo 
Usługowe EKOLAS z siedzibą w Przygodzicach 
oraz Partner – Grzegorz Sobolewski, prowadzą-
cy działalność gospodarczą pod firmą Zakład 
Kształtowania Zieleni GARDENS z siedzibą  
w Owińskach:

	 -	 	umowa nr ZP.3432-57/10 dot. zadania 
pn. Rewaloryzacja kompleksu parkowego 
(parku pocysterskiego) w ramach realiza-
cji projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy 
rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz 
mieszkańców Powiatu Poznańskiego wraz 
pracami towarzyszącymi”,

	 -	 	umowa nr ZP.273.00031.2012 dot. wykona-
nia elementów urządzeń dydaktyczno-zaba-
wowych w ramach zamówienia uzupełniają-
cego do ww. umowy. 

  Ponadto Zarząd wyraził zgodę na dokonanie 
zmian w harmonogramach rzeczowo-finanso-
wych załączonych do ww. umów,

21.  w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań z kultury fizycznej, 
edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz po-
mocy społecznej: 

a) kultura fizyczna – 54.500,00 zł
	 -	 	upowszechniane kultury fizycznej ze szcze-

gólnym nastawieniem na dzieci i młodzież  
z powiatu poznańskiego

	 -	 	organizowanie imprez sportowych o zasięgu 
powiatowym

	 -	 	organizacja przygotowań i uczestnictwa 
młodzieży reprezentującej powiat poznański 
w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich 
i międzynarodowych.

b) edukacja – 37.000,00 zł
	 -	 	wycieczki edukacyjne dla uczniów szkół 

z terenu powiatu poznańskiego
	 -	 	wspieranie działań edukacyjnych integru-

jących dzieci i młodzież z terenu powiatu 
poznańskiego (np. konkursy, programy edu-

Zarząd Powiatu odbył 15 protokołowanych 
posiedzeń: 20, 27 i 29 czerwca, 2, 9, 12, 16, 23, 

6, 27 i 31 lipca oraz 7, 10, 16 i 21 sierpnia. 

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:

1.  w sprawie uzgodnienia projektów planów zago-
spodarowania przestrzennego – 29 postanowień 
(w tym 6 o nieuzgodnieniu),

2.   w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do re-
prezentowania Rady Powiatu w Poznaniu przed 
sądami administracyjnymi. Zarząd udzielił peł-
nomocnictwa radcy prawnemu Joannie Olejni-
czak, w związku z wniesioną przez Wielkopol-
ski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Po-
znaniu skargą na uchwałę nr XV/124/IV/2012 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 8 lutego  
2012 r. w sprawie utworzenia obszaru ograni-
czonego użytkowania dla drogi wojewódzkiej 
nr 184 po rozbudowie na odcinku Pamiątkowo 
– Przeźmierowo (Poznań), do km 34+719,91 
do km 41+981,50, od km 42+744,40 do km 
43+363,30, od km 44+834,33, do km 48+369,70 
oraz od km 48+450,80 do km 48+829,00,

3.  w sprawie wydatkowania środków budżetowych 
na zakup artykułów żywnościowych w związku 
z organizacją XI edycji Turnieju Strzeleckiego 
dla honorowych dawców krwi powiatu poznań-
skiego – w wysokości 750,00 zł. Turniej odbył się 
w dniu 30 czerwca 2012 r. w Bolechowie, 

4.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii doty-
czącej rozbudowy drogi powiatowej nr 2424P 
Rokietnica – Poznań, ulicy Kierskiej w miej-
scowości Kiekrz, na odcinku od ul. Leśnej do  
ul. Altanowej (granica miasta Poznań), w miej-
scowości Kiekrz, gm. Rokietnica. W ramach 
przebudowy projektowana jest przebudowa oraz 
poszerzenie jezdni, przebudowa skrzyżowań 
z drogami poprzecznymi, budowa zatok auto-
busowych, chodników, ścieżek rowerowych, 
zjazdów, miejsc postojowych, elementów bez-
pieczeństwa ruchu drogowego oraz elementów 
odwodnieniowych drogi, 

5.  w sprawie unieważnienia postępowania prze-
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczo-
nego na modernizację pomieszczeń dla potrzeb 

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 z ą d u  P o w i a t u  w  P o z n a n i u
o d  1 8  c z e r w c a  d o  2 4  s i e r p n i a  2 0 1 2  r .

tworzonego Wydziału Komunikacji i Transpor-
tu Starostwa Powiatowego – Filia w Stęszewie, 
ul. Poznańska 20 – ponieważ nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu,

6.  w sprawie przeprowadzenia II postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego na moder-
nizację pomieszczeń dla potrzeb tworzonego 
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego – Filia w Stęszewie, ul. Poznań-
ska 20; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji 
przetargowej, 

7.  w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyj-
nego ZS Nr 1 w Swarzędzu oraz Gimnazjum 
Sportowego w Puszczykowie na rok szkolny 
2012/2013, 

8.  w sprawie zakupu pucharów Starosty Poznań-
skiego w związku z organizacją konkursów, im-
prez i festynów – za kwotę 19.324,20 zł brutto. 
Wykonawcą pucharów jest firma Podium Trofea 
Sportowe z siedzibą w Czerwonaku, 

9.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii doty-
czącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej 
nr 3599P – ulicy Kolejowej w Grodzisku Wiel-
kopolskim, od km 0+216 do km 0+540, na te-
renie Powiatu Grodziskiego, dotychczasowej ka-
tegorii. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest 
na terenie Powiatu Grodziskiego i nie posiada 
przedłużenia na terenie Powiatu Poznańskiego, 

10.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii doty-
czącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej  
nr 3605P – ulicy Zbąszyńskiej w Grodzisku 
Wielkopolskim, od km 0+000 do km 0+116, na 
terenie Powiatu Grodziskiego, dotychczasowej 
kategorii. Przedmiotowa droga zlokalizowana 
jest na terenie Powiatu Grodziskiego i nie posia-
da przedłużenia na terenie Powiatu Poznańskie-
go,

11.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii doty-
czącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej 
nr 3583P – ulicy Chopina w Grodzisku Wielko-
polskim, od km 0+270 do km 0+422, na terenie 
Powiatu Grodziskiego, dotychczasowej kate-
gorii. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest 
na terenie Powiatu Grodziskiego i nie posiada 
przedłużenia na terenie Powiatu Poznańskiego, 

12.  w sprawie wykupu dzierżawionych urządzeń 
wielofunkcyjnych typu Konica Minolta BIZ- 
HUB (Konica Minolta BIZ–HUP 361 – 6 sztuk 
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26.  w sprawie zatwierdzenia wyboru NEKK Sp. 
z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako wykonawcy 
kampanii promującej nowe logo powiatu po-
znańskiego w Internecie – za kwotę 32.000,00 zł 
brutto. Film reklamowy pokazywany był z uży-
ciem sieci kontekstowej NetSprint-AdKontekst 
w poznańskich serwisach informacyjnych, na 
portalu mmpoznan.pl oraz pojawił się w kam-
panii na Fecebooku Ads skierowanej wyłącznie 
do mieszkańców powiatu. Kampania trwała  
w okresie od 23.07 do 05.08.2012 r.,

27.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na realizację projektu pn. „Niewidzialne miesz-
kanie” w ramach promocji produktu turystycz-
nego pn. Park Orientacji Przestrzennej. Koszt 
realizacji przedsięwzięcia to 30.000,00 zł brutto. 
Projekt realizowany jest w dniach od 1-31 sierp-
nia 2012 roku w Poznaniu. Na Starym Rynku 
został postawiony kontener zaaranżowany na 
mieszkanie. Odwiedzający otrzymają specjal-
ne gogle imitujące wady wzroku, dzięki czemu 
będą mogli doświadczyć, jak porusza się osoba 
niewidoma i niedowidząca po własnym miesz-
kaniu. Realizację powyższego projektu Zarząd 
powierzył następującym firmom:

	 -	 	ZDM w Poznaniu - w zakresie wynajmu po-
wierzchni pod obiekt - do kwoty 400,00 zł 
brutto

	 -	 	Touax Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku 
w zakresie wynajmu kontenerów – do kwoty 
5.900,00 zł brutto

	 -	 	Eventeam Piotr Simon z siedzibą w Pozna-
niu - w zakresie aranżacji i adaptacji obiektu 
– do kwoty 10.000,0o zł brutto

	 -	 	ENEA Operator Sp. z o.o. - w zakresie zuży-
cia energii do kwoty 10.000,00 zł brutto

	 -	 	Agencji Ochrony „Pewność” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Lesznie – w zakresie monitoringu 
systemu alarmowego oraz sprzątania obiek-
tu do kwoty 2.200,00 zł brutto

	 -	 	Polskiemu Związkowi Motorowemu TU 
S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą 
w Warszawie – w zakresie ubezpieczenia 
obiektu do kwoty 1.500,00 zł brutto,

28.  w sprawie przeprowadzenia negocjacji w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na usługę wykonania 
ulotki informacyjnej „Park Orientacji Prze-
strzennej” – wydruk alfabetem Braille’a; zatwier-
dzenia NWZ; powołania komisji przetargowej,

29.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieogra-
niczonego na przebudowę stołówki oraz piwnic 

budynku LO w Puszczykowie przy ul. Kaspro-
wicza 3. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożo-
nej przez Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX 
Zbigniew Wycisk z siedzibą w Tulcach, za kwotę 
1.240.069,65 zł brutto,

30.  w sprawie zmiany uchwały Nr 731/2011 Za-
rządu Powiatu w Poznaniu z dnia 4 listopa-
da 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu 
„Mobilny Urząd” opracowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prio-
rytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnie-
nia oraz wspieranie aktywności zawodowej  
w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie po-
wiatowych i wojewódzkich urzędów pracy  
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawo-
dowej osób bezrobotnych w regionie. Zmianie 
uległ budżet projektu oraz okres realizacji pro-
jektu z 31 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. 
Ponadto zmienia się zapis dotyczący osób upo-
ważnionych do składania oświadczeń woli,  
w tym podpisywania umów cywilnoprawnych, 
w sprawie realizacji ww. projektu oraz zaciąga-
nia zobowiązań wynikających z jego realizacji. 
Osoby upoważnione to: Maria Sowińska, Z-ca 
Dyrektora PUP w Poznaniu, oraz Małgorzata 
Pawlak, Z-ca Dyrektora PUP w Poznaniu,

31.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na zakup usługi dostępu do czasu antenowego 
oraz przygotowanie w Radiu Merkury cyklu 
programowego „Pocztówka z Powiatu” – za 
kwotę 2.952,00 zł brutto. Cykl programowy 
„Pocztówka z Powiatu”, przedstawiający atrak-
cje turystyczne powiatu poznańskiego, będzie 
obejmował 16 odcinków, dwa razy w tygodniu 
(w środy i w piątki). Dwuminutowy materiał 
dźwiękowy, opisujący jeziora, ścieżki rowero-
we, lasy, wieże widokowe oraz obiekty zabytko-
we powiatu, zostanie uzupełniony konkursem 
SMS-owym, w którym słuchacze będą mogli 
opisać swoje ulubione miejsca w okolicy, 

32.  w sprawie podniesienia kapitału zakładowe-
go spółki z o. o. Niepubliczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie 
im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” o kwotę 
1.000.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakła-
dowego następuje poprzez utworzenie 1000 no-
wych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 
zł każdy. Wszystkie nowo utworzone udziały 
obejmie dotychczasowy wspólnik. Udziały zo-
staną pokryte w całości przez dotychczasowego 
wspólnika wkładem pieniężnym. Po dokonaniu 
podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Spół-

kacyjne), w tym: konkurs plastyczny „W po-
wiat z klasą”.

c) ochrona i promocja zdrowia – 14.510,00 zł
	 -	 	wspieranie działań z zakresu edukacji zdro-

wotnej w celu poprawy zdrowia mieszkań-
ców powiatu poznańskiego

	 -	 	wspieranie działań promujących zdrowy 
styl życia, adresowanych w szczególności do 
dzieci i młodzieży z powiatu poznańskiego

	 -	 	wspieranie działań z zakresu pierwszej po-
mocy przedmedycznej w przypadkach za-
grożenia zdrowia i życia. 

d) pomoc społeczna – 79.069,00 zł
	 -	 	wspieranie działań w zakresie pomocy ro-

dzinom i osobom w trudnej sytuacji życio-
wej oraz wyrównywania szans tych rodzin  
i osób z powiatu poznańskiego

	 -	 	walka ze stereotypem człowieka starego, 
zapobieganie ubożeniu i wycofywaniu się 
z życia społecznego oraz aktywizacja śro-
dowiska seniorów i kombatantów, poprzez 
wspieranie działań samopomocowych

	 -	 	wspieranie działań przeciw uzależnieniom, 
patologiom społecznym oraz przemocy  
w rodzinie na terenie powiatu poznańskiego

	 -	 	wspieranie działań pomocowych na rzecz 
osób z zaburzeniami psychicznymi z powia-
tu poznańskiego

	 -	 	wspieranie działań na rzecz ograniczenia skut-
ków niepełnosprawności i zapobiegania wy-
kluczeniu społecznemu, w tym: „Park Orien-
tacji Przestrzennej – nauka, integracja, zabawa 
– spotkania integracyjne dzieci i młodzieży 
z powiatu poznańskiego”, „Prosta droga do 
szkoły” – zapobieganie wykluczeniu społecz-
nemu poprzez wspieranie kształcenia dzieci  
i młodzieży niewidomej i słabo widzącej

	 -	 	promowanie aktywności osób niepełno-
prawnych w różnych dziedzinach życia spo-
łecznego i zawodowego 

	 -	 	wspieranie działań na rzecz rozwijania zain-
teresowań i uzdolnień osób niepełnospraw-
nych z terenu powiatu poznańskiego

	 -	 	wspieranie działań na rzecz wolontariatu. 
  Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, któ-

rych realizacja rozpoczyna się nie wcześniej 
niż 3 września 2012 r., a kończy nie później niż  
10 grudnia 2012 r. Oferty przyjmowane były do 
20 lipca 2012 r.,

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

23.  w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu  
w Poznaniu nr 1125/2012 z dnia 23 maja 2012 r. 

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 składa-
nia ofert częściowych – II części. Zmiana doty-
czy sposobu finansowania,

24.  w sprawie przeprowadzenia postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego na wyko-
nanie zadań asystenta osoby niepełnosprawnej 
polegających na zapewnieniu kompleksowej 
opieki dzieciom z upośledzeniem lekkim lub 
umiarkowanym podczas odbywania praktyk 
zawodowych, na potrzeby SOSW w Mosinie  
w ramach projektu „Praktycznie gotowi do pra-
cy – program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS 
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolecho-
wie” współfinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki; zatwierdzenia SIWZ; 
powołania komisji przetargowej,

25.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieogra-
niczonego na zakup paliwa, materiałów eksplo-
atacyjnych, akcesoriów oraz usług w systemie 
sprzedaży bezgotówkowej do samochodów 
służbowych będących w użytkowaniu Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu oraz paliwa do 
urządzeń spalinowych będących w posiadaniu 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe Żar Arkadiusz 
Saczewski z siedzibą w Siedlcu, które na po-
trzeby porównania oceny ofert zaproponowało 
dostawy paliwa za sumę cen jednostkowych  
w wysokości 16,24 zł brutto oraz stały upust od 
średniej ceny netto za 1 litr dla każdego z wy-
maganych rodzajów paliwa w kwocie 0,30 zł. 
Umowa realizowana będzie do momentu wy-
korzystania kwoty 235.000,00 zł brutto (Wyko-
nawca poinformował, że wystąpiła oczywista 
omyłka pisarska dot. zaoferowanego przez nie-
go upustu, tzn. zaoferował upust w wysokości  
0,03 gr, a nie jak błędnie wpisał w formularzu 
0,30 gr. Natomiast Zamawiający poinformował, 
iż omyłki Wykonawcy nie można traktować jako 
omyłki pisarskiej, zgodnie z wyrokiem Zespołu 
Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych 
z dnia 13 lipca 2005 r. W konsekwencji wybrany 
Wykonawca nie stawił się w dniu wyznaczonym 
na podpisanie umowy),
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go przedmiotem jest przygotowanie kampanii 
promocyjnej wprowadzającej nowy produkt 
turystyczny „Naturalnie dookoła Poznania”,  
z możliwością składania ofert częściowych  
– II części, zatwierdzenia SIWZ, powołania ko-
misji przetargowej,

42.  w sprawie przyjęcia obwieszczenia o uchwale-
niu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Poznańskiego na lata 2012-2015 z perspektywą 
na lata 2016-2019” oraz przeznaczenia środków 
finansowych i wyrażenia zgody na zlecenie pu-
blikacji obwieszczenia w prasie – w „Polska Głos 
Wielkopolski”, za kwotę 1.000,00 zł brutto,

43.  w sprawie przeznaczenia środków na zakup czasu 
antenowego oraz produkcję reportaży radiowych 
w Radiu Merkury na potrzeby promocji produk-
tu turystycznego „Śladami Podróżników dooko-
ła Poznania”. Reportaże (pięć trzyminutowych) 
zostały wyprodukowane i wyemitowane (od 30 
lipca do 3 sierpnia 2012 r.) przez Polskie Radio, 
Regionalna Rozgłośnia, Radio Merkury S.A., za 
kwotę 12.300,00 zł brutto,

44.  w sprawie wyrażenia zgody do przystąpie-
nia Powiatu Poznańskiego w roli Partnera  
w III Edycji konkursu grantów w ramach pro-
jektu systemowego PARP „Inicjatywy promujące 
postawy przedsiębiorcze i rozwój przedsiębior-
czości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”. Wnio-
skodawcą, czyli Liderem projektu, jest Fundacja 
„Wspieramy Wielkich Jutra” z Poznania. Grupą 
docelową projektu są osoby samozatrudnione 
z branż przemysłów kreatywnych oraz osoby 
planujące otwarcie działalności gospodarczej  
z tychże branż, do których zaliczają się: reklama, 
architektura, sztuka, gry komputerowe, rękodzie-
ło, projektowanie mody, film i wideo, muzyka, 
sztuka teatralna, publikacje, oprogramowanie, 
telewizja i radio. Celem projektu jest wypromo-
wanie, wdrożenie oraz upowszechnienie narzędzi 
umożliwiających wspieranie rozwoju przedsię-
biorczości przemysłów kreatywnych, wśród osób 
zatrudnionych oraz osób planujących otworzyć 
działalność gospodarczą. Zadania Powiatu Po-
znańskiego jako Partnera w projekcie: 

	 -	 	wsparcie procesu promocji i rekrutacji 
w projekcie poprzez: informację i promocję 
projektu na stronie Powiatu Poznańskiego, 
poprzez: stronę www.pfpp.com.pl, stronę 
FB, informacje nt. projektu w siedzibie Po-
wiatu Poznańskiego (np. plakaty w gablo-
tach), informacje nt. projektu w newsleterze,

	 -	 	wsparcie procesu rekrutacji (poprzez udo-
stępnienie z PUP bazy osób z branży przemy-

słów kreatywnych, które otworzyły w ciągu 
ostatniego roku działalność gospodarczą),

	 -	 	udział w spotkaniach networkingowy’ch 
w ramach projektu (przewidziano 2 spotka-
nia w czasie trwania projektu) – jako zacie-
śnienie międzybranżowego Partnerstwa,

	 -	 	udział w konferencji podsumowującej pro-
jekt (podsumowanie projektu z punktu wi-
dzenia JST oraz rozwoju przemysłów kre-
atywnych w Powiecie Poznańskim),

	 -	 	wsparcie przy upowszechnieniu rezultatów 
projektu, w tym dobrych praktyk zreali-
zowanych w projekcie (np. informacja na 
stronie Powiatu Poznańskiego, informacja 
podczas spotkań tematycznych itp.),

	 -	 	wsparcie merytoryczne przy realizacji pro-
jektu – bieżące konsultacje z zespołem  
w razie potrzeby,

	 -	 	wsparcie merytoryczne przy opracowaniu 
raportu projektu – weryfikacja raportu, kon-
sultacje bieżące, 

45.  w sprawie powierzenia zadań doradcy meto-
dycznego nauczycieli języków obcych Pani Da-
nucie Habdas, na okres lat szkolnych 2012/2013 
do 2013/2014,

46.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na usługę 
wykonanie ulotki informacyjnej „Park Orien-
tacji Przestrzennej” – wydruk alfabetem Brail-
le’a. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji 
– ALTIX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, któ-
re zaoferowało realizację zamówienia za kwotę 
3.700,00 zł brutto,

47.  w sprawie unieważnienia postępowania przepro-
wadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonywanie zadań asystenta osoby niepełno-
sprawnej polegających na zapewnieniu komplek-
sowej opieki dzieciom z upośledzeniem lekkim 
lub umiarkowanym podczas odbywania prak-
tyk zawodowych na potrzeby SOSW w Mosinie  
w ramach projektu: „Praktycznie gotowi do pra-
cy – program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS  
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolecho-
wie” współfinansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, ponieważ nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu,

48.  w sprawie przeprowadzenia postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego na świad-
czenie usługi całodobowej ochrony budynku po-
łożonego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 

ki wyniesie 59.411.000,00 zł i będzie się składać  
z 59.411 udziałów o wartości nominalnej 
1.000,00 zł. Środki finansowe na pokrycie wkła-
du pieniężnego pochodzą z budżetu powiatu 
poznańskiego na rok 2012,

33.  w sprawie przyznania Niepublicznemu Zakła-
dowi Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczy-
kowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego”  
sp. z o.o. dotacji na realizację przedsięwzięcia in-
westycyjnego pn. „Termomodernizacja Szpitala 
w Puszczykowie oraz Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach” w wysokości 2.998.100,00 zł. Do-
tacja zostanie wydatkowana z budżetu powiatu 
poznańskiego na 2012 r. Podstawą przekazania 
środków będzie umowa zawarta ze Spółką okre-
ślająca m.in. sposób i termin przekazania oraz 
rozliczenia środków finansowych,

34.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieogra-
niczonego na modernizacje dachów jednostek 
oświatowych powiatu poznańskiego, z podzia-
łem na II części. Zarząd zatwierdził w zakresie:

	 -	 	części nr l (Modernizacja dachu budynku 
ZS nr 2, położonego w Swarzędzu) wy-
bór oferty złożonej przez WA.SZ.DACH 
Hurtownia Pokryć Dachowych Sp. z o.o.  
– z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała 
realizację zamówienia za kwotę 165.681,11 zł 
brutto

	 -	 	części nr II (Modernizacja dachu budynku 
Szkoły, położnej w Murowanej Goślinie, 
będącej Filią ZS im. J. i W. Zamoyskich  
w Rokietnicy) wybór oferty złożonej przez 
WA.SZ.DACH Hurtownia Pokryć Dacho-
wych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która 
zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 
85.215,40 zł brutto. 

  W zakresie części I – złożono 4 oferty, do kwo-
ty 252.320,11 zł, w zakresie części II – złożono  
5 ofert, do kwoty 138.399,44 zł brutto, 

35.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na promocję powiatu poznańskiego poprzez 
dostosowanie layoutu witryny internetowej 
powiatu poznańskiego do wymogów Systemu 
Identyfikacji Wizualnej w wysokości 1.050,00 zł. 
Prace zostaną powierzone firmie Fresk Solutions  
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wykonawcy ser-
wisu powiat.poznan.pl,

36.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na promocje powiatu poznańskiego poprzez 
zakup czasu antenowego na emisje billboardu 
reklamowego przy programie „TVP na LATO” 

i zwiastunach tego programu poświęconego 
produktowi turystycznemu „Aktywnie dookoła 
Poznania” w wysokości 12.300,00 zł brutto. Bill-
board reklamowy był wyemitowany dwunasto-
krotnie w okresie od 19 lipca do 2 sierpnia 2012 r.,

37.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na zakup publikacji pt. „Dynamika procesu sub-
urbanizacji w powiecie poznańskim na przykła-
dzie gminy Pobiedziska” w wysokości 1.000,00 zł 
brutto (100 szt.). Publikacja wskazuje aktu-
alne przemiany demograficzne, przestrzenne 
i ekonomiczne w Pobiedziskach. Odnosi się 
jednak do zjawisk społeczno-gospodarczych 
właściwych dla całej aglomeracji poznańskiej. 
Opisano bowiem migracje z Poznania do pod-
miejskich gmin, udział ludzi młodych w po-
szczególnych jednostkach samorządu, zmiany 
potencjału gospodarczego czy tworzenie społe-
czeństwa obywatelskiego na nowych terenach 
osiedlowych. Opracowanie trafi do jednostek 
organizacyjnych powiatu oraz do szkół prowa-
dzonych przez powiat,

38.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na wsparcie organizacji VII Ogólnopolskiego 
Nadwarciańskiego Rajdu Dawców Krwi PCK  
w wysokości 300,00 zł brutto z przeznaczeniem 
na zakup znaczków okolicznościowych. Rajd 
odbył się w dniach 25-26 sierpnia 2012 r., z metą 
w miejscowości Wiekowo, gm. Witkowo. Impre-
za połączona była z nauką udzielania pierwszej 
pomocy,

39.  w sprawie zlecenia dostawy usług certyfiko-
wanych w zakresie wytwarzania, wydawania, 
zawieszania i unieważniania certyfikatów, bez-
piecznego podpisu elektronicznego Krajowej 
Izbie Rozliczeniowej SA w Warszawie za kwotę 
4.500,00 zł brutto,

40.  w sprawie przeprowadzenia postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest świadczenie powszechnych 
usług pocztowych w obrocie krajowym i zagra-
nicznym w zakresie przyjmowania, przemiesz-
czania i doręczania przesyłek o wadze poniżej  
50 g oraz o wadze powyżej 50 g, paczek, prze-
syłek kurierskich, druków bezadresowych, ich 
ewentualnego zwrotu oraz reklamacji, w ro-
zumieniu ustawy z 12 czerwca 2003 r. Prawo 
pocztowe na potrzeby Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, z możliwością składania ofert czę-
ściowych – II części, zatwierdzenia SIWZ, po-
wołania komisji przetargowej,

41.  w sprawie przeprowadzenia postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego, które-
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i Beton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za kwo-
tę 42.661,32 zł brutto,

59.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego przepro-
wadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zaprojektowanie i wykonanie instalacji chło-
dzenia pomieszczeń biurowych IV piętra budyn-
ku położonego w Poznaniu przy ul. Słowackie-
go 8. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez SYSTHERM Danuta Gadzińska Sp. J z sie-
dzibą w Poznaniu, która zaoferowała realizację 
zamówienia za kwotę 178.227,00 zł brutto,

60.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na zakup nawigacji turystycznych na nagrody  
w konkursie emitowanym na antenie Radia 
Merkury w wysokości 3.250,00 zł brutto. Nawi-
gacje zostaną zakupione w sklepie garmin24.pl 
w Poznaniu, którego właścicielem jest Maciej 
Kołodziej. Konkurs emitowany był od 30 lipca 
do 3 sierpnia 2012 r. i dotyczył podróżników 
oraz związanych z nimi miejsc w powiecie, 

61.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na promocję powiatu poznańskiego poprzez za-
mieszczenie ogłoszenia o treści informacyjnej 
(dot. podróżników i miejsc z nimi związanych 
w powiecie poznańskim) na łamach dziennika 
„Metro” w wysokości 2.324,70 zł brutto. Infor-
macja ukazała się 27 lipca 2012 r.,

62.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na promocję powiatu poznańskiego poprzez za-
mieszczenie ogłoszenia o treści informacyjnej 
(dot. podróżników i miejsc z nimi związanych  
w powiecie poznańskim) na łamach „Głosu 
Wielkopolskiego” w wysokości 3.813,00 zł brut-
to. Informacja ukazała się 27 lipca 2012 r.,

63.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Poro-
zumienia nr 1, stanowiącego aneks do umowy 
o świadczenie pomocy prawnej z dnia 24 stycz-
nia 2012 r. podpisanej z Kancelarią Adwokatów 
i Radców Prawnych PJ. Sowisło & Topolewski, 
spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu,

64.  w sprawie przeprowadzenia II 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,

65.  w sprawie uchwalenia założeń do budżetu Po-
wiatu Poznańskiego na rok 2013. Zarząd 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 prze-
pisów, PINB wg zawiadomienia Wojewody)

	 -	 	średnioroczny 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),

66.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii dot. 
zadania „Budowa drogi S5 Poznań (A2 węzeł 
„Głuchowo”) – Wrocław (A8 węzeł „Widawa” 
odcinek Poznań (węzeł „Głuchowo”) – Wron-
czyn (węzeł „Mosina” – d. „Wronczyn”). Za-
kres opracowania obejmuje budowę odcin-
ka drogi ekspresowej S5 od km 1+605.00 do  
km 17+480.00 oraz budowę, przebudowę, re-
monty innych dróg i obiektów budowlanych 
niezbędnych do poprawnego funkcjonowania 
projektowanego odcinka drogi S5. Zakres opra-
cowania obejmuje skrzyżowanie z drogami po-
wiatowymi nr 2412P relacji Trzcielin-Szreniawa 
(wiadukt WD-1 oraz projektowany „Węzeł Ko-
narzewo”) i nr 2402P relacji Dopiewo-Stęszew 
(wiadukt WD-4). Po dokładnej analizie treści do-
kumentacji projektowej Zarząd stwierdził, że nie 
budzi wątpliwości zasadność powstania drogi, 
jednakże pomimo akceptowalnych parametrów 
technicznych dla obiektów inżynierskich WD-1 
i WD-4 w ciągu dróg powiatowych nr 2412P  
i 2402P, to całokształt projektowanych rozwią-
zań nie zabezpiecza interesów Powiatu Poznań-
skiego (szczegółowa informacja znajduje się  
w uzasadnieniu do uchwały),

67.  w sprawie przeprowadzenia negocjacji w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na rozbudowę syste-
mu kolejkowego Q-MaticTM o nowe stanowiska 
wyposażone w wyświetlacze, głosowy system 
przywoływania, terminal biletowy oraz interne-
tową rezerwacje na potrzeby Wydziału Admini-
stracji Architektoniczno-Budowlanej, zatwier-
dzenia NWZ, powołania komisji przetargowej,

68.  w sprawie wyrażenia zgody na zamontowa-
nie przegród dymoszczelnych w internacie ZS  
w Mosinie. Z uwagi na zalecenia Straży Pożarnej 
dot. podziału korytarzy budynku internatu na 
odcinki nieprzekraczające 50m z wykorzysta-
niem przegród dymoszczelnych niezbędny jest 

oraz na terenie przyległym; zatwierdzenia SIWZ; 
powołania komisji przetargowej,

49.  w sprawie przeprowadzenia II postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego na wyko-
nanie zadań asystenta osoby niepełnosprawnej 
polegających na zapewnieniu kompleksowej 
opieki dzieciom z upośledzeniem lekkim lub 
umiarkowanym podczas odbywania praktyk 
zawodowych na potrzeby SOSW w Mosinie  
w ramach projektu: „Praktycznie gotowi do pracy 
– program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. 
gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, zatwierdzenia SIWZ, powołania 
komisji przetargowej,

50.  w sprawie wyrażenia zgody do przystąpienia 
Powiatu Poznańskiego w roli Partnera w III 
Edycji konkursu grantów w ramach projektu 
systemowego PARP „Inicjatywy promujące 
postawy przedsiębiorcze i rozwój przedsię-
biorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, 
finansowany z EFS w ramach Poddziałania 
2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych 
przez instytucje wspierające rozwój przedsię-
biorczości i innowacyjności” Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. Wnioskodawcą, 
czyli Liderem Projektu „Budowa i wdrożenie 
innowacyjnych instrumentów rozwoju przed-
siębiorstw z wykorzystaniem metod inwen-
tycznych” jest Wielkopolska Izba Przemysło-
wo-Handlowa z Poznania. Zadania Powiatu 
Poznańskiego jako Partnera w Projekcie obej-
mują poniższy zakres działań:

	 -	 	wsparcie procesu promocji w Projekcie po-
przez: informację i promocję Projektu na 
stronie Powiatu Poznańskiego, poprzez: 
stronę www.pfpp.com.pl, stronę FB, infor-
macje nt. projektu w siedzibie Powiatu Po-
znańskiego (np. plakaty w gablotach), infor-
macje nt. projektu w newsleterze, 

	 -	 	udział w spotkaniach inauguracyjnych 
i podsumowujących Projekt,

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

52.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 usta-
wy Prawo zamówień publicznych na dostawę  
i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu nr 103 
w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
ul. Jackowskiego 18, przedsiębiorstwu Cool-Art 
Szymon Trybuś z siedzibą w Poznaniu. Wartość 
przedmiotu umowy wynosi 4.944,60 zł brutto,

53.  w sprawie przeprowadzenia postępowania  
w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty bu-
dowlane w ramach zamówienia uzupełniającego 
do umowy nr ZP.273.00044.2012 z dnia 30 maja 
2012 r. dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Wykona-
nie prac modernizacyjnych w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18”, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji prze-
targowej. Zarząd zaprosił do wzięcia udziału  
w negocjacjach Pana Stanisława Gadomskiego, 
prowadzącego działalność gospodarczą pod na-
zwą GADOMEX Przedsiębiorstwo Realizacji 
Inwestycji Budowlanych i Remontów z siedzibą 
w Poznaniu,

54.  w sprawie przeprowadzenia postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego na do-
stawę ścianki prezentacyjnej, namiotu i balonu 
promocyjnego oraz roll-upów, banerów i flag 
– kropli reklamowych z możliwością składania 
ofert częściowych – VI części, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej,

55.   w sprawie przeznaczenia środków finanso-
wych na organizację poczęstunku podczas  
IV Mistrzostw Samorządów Powiatowych Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w Strzelectwie 
Sportowym – w wysokości 5.000,00 zł. Mistrzo-
stwa, które odbędą się we wrześniu 2012 r., orga-
nizowane są przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie  
w Murowanej Goślinie, 

56.  w sprawie delegowania przedstawiciela Zarządu 
Powiatu w Poznaniu do składu Powiatowej Rady 
Zatrudnienia kadencji obejmującej lata 2012–2016 
– Pana Zygmunta Jeżewskiego, Członka Zarządu 
Powiatu w Poznaniu,

57.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, obejmującego 
zaprojektowanie, wykonanie i montaż tabli-
cy pamiątkowej w ramach promocji projektu  
pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dzie-
cięcej na potrzeby uczniów SOS-W dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców 
Powiatu Poznańskiego”. Zarząd zatwierdził wy-
bór oferty złożonej przez firmę KOLAŻ Marcin 
Rembowski z siedzibą w Poznaniu, która złożyła 
ofertę na kwotę 2.460,00 zł brutto. W postępo-
waniu złożono 3 oferty na kwoty: 2.460,00 zł, 
3.690,00 zł, 5.500,00 zł brutto,

58.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umo-
wy na zakup i dostawę kruszywa granitowego 
o frakcji 0-31,5 mm w ilości 260 m³ na teren 
SOS-W w Owińskach z firmą Lafarge Kruszywa  
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75.  w sprawie powołania „Zespołu ds. monitoro-
wania Programu opieki nad zabytkami powiatu 
poznańskiego na lata 2012–2015” oraz przyjęcia 
Regulaminu działania „Zespołu ds. monitoro-
wania Programu opieki nad zabytkami powiatu 
poznańskiego na lata 2012–2015”. Zarząd powo-
łał Zespół w następującym składzie:

a)  Starosta Poznański – Przewodniczący Zespołu
b)  Wicestarosta Poznański – Wiceprzewodniczący 

Zespołu
c)  Przewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fi-

zycznej i Turystyki
d)  Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania
e)  Dyrektor Wydziału Tworzenia i Realizacji Pro-

jektów 
f) Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów
g) Powiatowy Konserwator Zabytków w Poznaniu
h)  Dyrektor Wydziału Promocji – Sekretarz Ze-

społu
i)  pracownik Wydziału Promocji, zatrudniony na 

stanowisku ds. kultury i ochrony dóbr kultury.
  Regulamin działania Zespołu stanowi załącznik 

do Uchwały. Kadencja Zespołu trwa do dnia  
31 grudnia 2015 roku,

76.  w sprawie przeznaczenia środków na zakup cza-
su antenowego oraz produkcję reportaży radio-
wych w Radiu Merkury na potrzeby promocji 
produktu turystycznego „Aktywnie dookoła 
Poznania” – w wysokości 14.500,00 zł brutto. 
Na usługę składa się: produkcja 30-sekundo-
wego spotu promującego imprezę „Rowerem 
po powiecie poznańskim – VI rajd po Cyster-
skim Szlaku Rowerowym” wraz z jego emisją 
oraz obsługa reporterska imprez: „Pierścieniem 
dookoła Poznania” i „Rowerem po powiecie po-
znańskim – VI rajd po Cysterskim Szlaku Rowe-
rowym”,

77.  w sprawie przeznaczenia środków na współor-
ganizację Dożynek Archidiecezjalno-Samorzą-
dowych w Siekierkach Wielkich – w wysokości 
32.000,00 zł (17.000,00 zł – usługi reklamowe, 
6.000,00 zł – usługi gastronomiczne, 9.000,00 zł 
– usługi organizacji imprez). Obchody Dożynek 
Archidiecezjalno -Samorządowych, odbyły się 
19 sierpnia 2012 roku. Organizatorem imprezy 
był Urząd Miejski w Kostrzynie, patronat nad 
wydarzeniem objął Starosta Poznański,

78.  w sprawie podpisania aneksu do umowy  
nr WA.2630.02.2011 z dnia 2 kwietnia 2011 r. 
na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu  
z przedsiębiorstwem Polska Telefonia Komórko-
wa CENTERTEL sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-

wie. Zmiana dotyczy aktywowania dodatkowo  
2 kart SIM,

79.  w sprawie unieważnienia II postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego na wyko-
nywanie zadań asystenta osoby niepełnospraw-
nej polegających na zapewnieniu kompleksowej 
opieki dzieciom z upośledzeniem lekkim lub 
umiarkowanym podczas odbywania praktyk 
zawodowych na potrzeby SOSW w Mosinie  
w ramach projektu: „Praktycznie gotowi do pra-
cy – program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS 
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolecho-
wie” współfinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, ponieważ nie złożono 
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

80.  w sprawie upoważnienia pracowników PUP  
w Poznaniu do czynności związanych z reali-
zacją Projektu systemowego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI 
Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 
6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz 
wspierania aktywności zawodowej w  regionie, 
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wo-
jewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na 
rzecz aktywizacji zawodowej, pn. „Nowa szansa 
– kontynuacja”. Zarząd upoważnił Panią Marię 
Sowińską, Dyrektora PUP oraz Panią Małgorza-
tę Pawlak, Z-cę Dyrektora PUP,

81.  w sprawie upoważnienia pracowników PUP  
w Poznaniu do czynności związanych z realiza-
cją Projektu systemowego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Ry-
nek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. 
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspiera-
nia aktywności zawodowej w regionie, Poddzia-
łanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia 
oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodo-
wej osób bezrobotnych, pn. „Lepsze jutro”. Za-
rząd upoważnił Panią Marię Sowińską, Dyrek-
tora PUP, oraz Panią Małgorzatę Pawlak, Z-cę 
Dyrektora PUP,

82.  w sprawie przeprowadzenia III postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego na wyko-
nywanie zadań asystenta osoby niepełnospraw-
nej polegających na zapewnieniu kompleksowej 
opieki dzieciom z upośledzeniem lekkim lub 
umiarkowanym podczas odbywania praktyk 
zawodowych na potrzeby SOSW w Mosinie  
w ramach projektu: „Praktycznie gotowi do 
pracy – program rozwojowy SOSW w Mosi-
nie i ZS im. gen. Dezyderego Chłapowskiego  
w Bolechowie” współfinansowanego z Europej-

montaż na każdej kondygnacji drzwi dymosz-
czelnych (razem 4 szt.),

69.  w sprawie udzielenia dotacji na remont i konser-
wacje urządzeń melioracji wodnej szczegółowej. 
Zarząd przeznaczył środki finansowe w wysoko-
ści 200.000,00 zł dla następujących spółek:

a)  Poznański Związek Spółek Wodnych działają-
cy w imieniu następujących spółek gminnych:

	 -	 	Gminnej Spółki Wodnej Czerwonak
– 8.962,13 zł

	 -	 	Gminnej Spółki Wodnej Dopiewo
– 17.293,11 zł

	 -	 	Gminnej Spółki Wodnej Komorniki
– 21.936,02 zł

	 -	 	Spółki Wodno-Ściekowej Miasta Luboń
– 581,94 zł

	 -	 	Gminnej Spółki Wodnej Rokietnica
– 10.737,98 zł

	 -	 	Gminnej Spółki Wodnej Stęszew
– 14.518,66 zł

	 -	 	Gminnej Spółki Wodnej Suchy Las 
– 10.940,78 zł

	 -	 	Gminnej Spółki Wodnej Tarnowo Podgórne 
– 31.627,08 zł

b)  Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomy-
ślu w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Zlew-
ni Mogielnicy Wschodniej Buk – 12.589,00 zł

c)  Gminna Spółka Wodna Kleszczewo  
– 10.897,95 zł

d)  Związek Spółek Wodnych w Nowym To-
myślu w imieniu Spółki Drenarskiej Wielka 
Wieś – 7.218,00 zł

e)  Spółka Wodno-Melioracyjna „Trojanka” 
Murowana Goślina – 9.559,61 zł

f)  Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Po-
biedziska – 19.119,22 zł

g)  Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Swa-
rzędz – 13.383,45 zł

h)  Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śre-
mie w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Kór-
nik – 10.635,07 zł.

Zgodnie z trybem postępowania o udzielenie dotacji 
spółkom wodnym, kwotę 200.000,00 zł podzielono 
w następujący sposób:
-	 	75% kwoty, czyli 150.000,00 zł, rozdzielono na 

wszystkie spółki wg kryterium długości rowów 
melioracyjnych, którymi dana spółka zarządza

-	 	25% kwoty, czyli 50.000,00 zł, rozdzielono na 
6 spółek o 100% ściągalności składek za 2011 
rok, zachowując przy tym również zasadę, iż 
przyznana dotacja nie przekraczała kwoty, o któ-
rą dana spółka wnioskowała,

70.  w sprawie zlecenia organizacji seminarium 

szkoleniowego dla szefów Wydziałów Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostw po-
wiatowych i urzędów miejskich na prawach po-
wiatu województwa wielkopolskiego w dniach 
6-7 września 2012 r. Przedsiębiorstwu Wielo-
branżowemu BEHAPOWIEC Aurelia Reślińska 
z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, za kwo-
tę 30.000,00 zł brutto,

71.  w sprawie dostawy drukarki wraz z oprogra-
mowaniem, materiałami eksploatacyjnymi, kart 
zbliżeniowych do drukowania identyfikatorów. 
Zarząd zatwierdził wybór podmiotu DRUK-
MAT Jacek Kotulski, który zaoferował realizację 
zadania za kwotę 6.002,40 zł brutto,

72.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na udział reprezentacji powiatu w IV Mistrzo-
stwach Polski Samorządowców w piłce nożnej  
w wysokości 6.002,40 zł (1.845,00 zł – opłata 
wpisowa, 4.157,40 zł – pokrycie kosztów zakwa-
terowania i wyżywienia). Mistrzostwa odbędą 
się w dniach 22–23 września 2012 r. w Zakopa-
nem. Starostwo reprezentować będzie drużyna 
składająca się z 13 zawodników, 

73.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przedsiębiorstwu 
Europa Bus transport autokarowy Marek Walko-
wiak z siedzibą w Poznaniu za kwotę 3.500,00 zł 
brutto, na świadczenie usługi przewozu pra-
cowników Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu na IV Mistrzostwa Polski Samorządowców  
w piłce nożnej w Zakopanem,

74.  w sprawie powołania komisji konkursowej roz-
patrującej wnioski o udzielenie dotacji w roku 
2012 na wykonanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków w na-
stępującym składzie:

a)  Przewodniczący – Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański,

b)  Sekretarz – Daria Kowalska-Tonder, Dyrek-
tor Wydziału Promocji,

c)  Członkowie:
 –  Grażyna Głowacka, Przewodnicząca Komisji 

Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 
 –  Jacek Durski, Wiceprzewodniczący Komisji 

Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
 –  Barbara Antoniewicz, Członek Komisji Kultu-

ry, Kultury Fizycznej i Turystyki.
Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi za-
łącznik do uchwały. Wyniki pracy Komisji zatwier-
dza Rada Powiatu w Poznaniu na wniosek Zarządu 
Powiatu w Poznaniu w formie uchwały,
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zostanie na antenie TVP czternastokrotnie).  
Premierowy odcinek został wyemitowany 20 
sierpnia 2012 r. i poświęcony był „Niewidzial-
nemu Mieszkaniu”, wydarzeniu promującemu 
Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach,

94.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na promocję powiatu poznańskiego poprzez za-
kup czasu antenowego na emisję spotów rekla-
mowych w Radiu Złote Przeboje, Roxy Poznań, 
Blue FM Poznań w kwocie 43.152,28 zł. Spoty 
reklamowe zostaną wyemitowane 861 razy i do-
tyczyć będą takich imprez jak „Rumpuć”, „Pyra 
Poznańska”, „Niewidzialne Mieszkanie”, otwar-
cie Parku Orientacji Przestrzennej w Owiń-
skach,

95.  w sprawie zatwierdzenia logotypów oraz Sys-
temu Identyfikacji Wizualnej dla produktów 
turystycznych oraz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Poznańskiego. Zarząd Powiatu zatwier-
dził logotypy dla następujących produktów tu-
rystycznych Powiatu Poznańskiego:
-	 Dwory i Pałace dookoła Poznania
-	 	Architektura Drewniana dookoła Poznania
-	 Naturalnie dookoła Poznania
-	 Aktywnie dookoła Poznania
-	 Śladami Podróżników dookoła Poznania
-	 	Kulturalnie dookoła Poznania Edukacja 

Dookoła Poznania
-	 Edukacja dookoła Poznania
-	 Bitwy Średniowieczne–Palędzie
-	 	Śladami Legend i Ciekawostek Dookoła 

Poznania
-	 	Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach 

oraz Systemy Identyfikacji Wizualnej dla 
każdego z nich.

Zarząd Powiatu zatwierdził logotypy dla następu-
jących jednostek organizacyjnych Powiatu Poznań-
skiego:
	 -	 	Zespół Szkół im. gen. Dezyderego Chłapow-

skiego w Bolechowie
	 -	 Zespół Szkół w Kórniku
	 -	 	Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Ko-

pernika w Puszczykowie
	 -	 	Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielko-

polskich w Swarzędzu
	 -	 	Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu
	 -	 	Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
	 -	 	Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Za-

moyskich w Rokietnicy
	 -	 	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
	 -	 	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Mosinie

	 -	  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Luboniu 

	 -	 	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Mosinie

	 -	 	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Swarzędzu

	 -	 	Dom Dziecka w Kórniku-Bninie
	 -	 	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy
	 -	 	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach
	 -	 Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
	 -	 	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geode-

zyjnej i Kartograficznej
	 -	 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
	 -	 Powiatowy Urząd Pracy
oraz Systemy Identyfikacji Wizualnej dla każdego  
z nich.
  Nowe logotypy produktów turystycznych, jed-

nostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego 
oraz Systemy Identyfikacji Wizualnej do nich 
opracowało Stowarzyszenie na rzecz Katedry 
Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu,

96.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na zakup usługi cateringowej na potrzeby otwar-
cia Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach 
– w kwocie 19.000,00 zł,

97.  w sprawie unieważnienia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego prowadzonego 
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, ponieważ oferta przewyż-
sza kwotę, którą zamawiający zamierzał prze-
znaczyć na sfinansowanie zamówienia,

98.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyj-
nego dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego w ZS nr 1  
w Swarzędzu,

99.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyj-
nego dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego w ZS nr 1  
w Swarzędzu,

100.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyj-
nego dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego w ZS nr 1  
w Swarzędzu,

101.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 

skiego Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwier-
dzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,

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

84.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na usługę przygotowania kampanii promocyj-
nej wprowadzającej nowy produkt turystyczny 
„Naturalnie dookoła Poznania” z możliwością 
składania ofert częściowych – II części. Zarząd 
zatwierdził wybór:

	 -	 	w zakresie części I – oferty złożonej przez 
AMS SA z siedzibą w Warszawie, która za-
oferowała realizację zamówienia za kwotę 
45.260,31 zł brutto 

	 -	 	w zakresie części II – oferty złożonej przez 
AMS SA z siedzibą w Warszawie, która za-
oferowała realizację zamówienia za kwotę 
45.260,31 zł brutto,

85.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na pokrycie kosztów publikacji w „Dzienniku 
Gazecie Prawnej” w wysokości 4.000,00 zł brut-
to. Publikacja wynika ze zdobycia przez Staro-
stwo tytułu Najwyższa Jakość QI 2012 w katego-
rii System zarządzania jakością,

86.  w sprawie zmiany uchwały Nr 731/2011 Zarzą-
du Powiatu w Poznaniu z dnia 4 listopada 2011 r. 
w sprawie zatwierdzenia Projektu „Mobilny 
Urząd” opracowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Ry-
nek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. 
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspiera-
nie aktywności zawodowej w regionie, Poddzia-
łanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódz-
kich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz 
aktywności zawodowej osób bezrobotnych  
w regionie. Zmiana dot. upoważnienia obecne-
go Dyrektora PUP Pani Marii Sowińskiej i Z-cy 
Dyrektora PUP Pani Małgorzaty Pawlak,

87.  w sprawie zatwierdzenia wyników II postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego prze-
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczo-
nego na modernizację pomieszczeń dla potrzeb 
tworzonego Wydziału Komunikacji i Trans-
portu Starostwa Powiatowego – Filia Stęszew, 
ul. Poznańska 20. Zarząd zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez Spółdzielnię Rzemieślniczą 
Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej  
z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała reali-
zację zadania za kwotę 158.268,24 zł brutto,

88.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-

wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 usta-
wy Prawo zamówień publicznych na dostawę  
i montaż klimatyzatora typ kasetonowy o mocy 
chłodniczej do 6 kW na I piętrze – korytarz  
w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
przy ul. Jackowskiego 18 – przedsiębiorstwu 
Cool-Art Szymon Trybuś z siedzibą w Poznaniu 
za kwotę 6.666,60 zł brutto,

89.  w sprawie przeprowadzenia postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego na realiza-
cję zajęć pozalekcyjnych skierowanych do wy-
chowanków lub absolwentów SOSW w Mosinie 
oraz SOSW w Owińskach i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Owińskach na potrzeby projektu: 
„Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu 
Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych i społecznych osób niepeł-
nosprawnych” współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Społecznego, z podziałem na  
V części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komi-
sji przetargowej,

90.  w sprawie przeprowadzenia postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego na remont 
budynku mieszkalnego, położonego przy SOSW 
dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku  
w Owińskach, pl. Przemysława nr 7 – Etap 1, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji prze-
targowej,

91.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzo-
nego w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane 
w ramach zamówienia uzupełniającego do umo-
wy nr ZP.273.00044.2012 z dnia 30 maja 2012 r. 
dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Wykonanie 
prac modernizacyjnych w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18”. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
GADOMEX Przedsiębiorstwo Realizacji In-
westycji Budowlanych i Remontów z siedzibą  
w Poznaniu, które zaoferowała realizację zada-
nia za kwotę 32.867,54 zł brutto,

92.  w sprawie wyrażenia zgody na dostawę i mon-
taż 125 mb ogrodzenia panelowego na terenie 
SOSW w Owińskach przez firmę Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe „Janowski” z siedzibą  
w Komornikach, które zaoferowało realizację 
zadania za kwotę 34.993,50 zł brutto, 

93.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na promocję powiatu poznańskiego poprzez 
zakup czasu antenowego na emisję bilboardu 
reklamowego przy programie „TVP na LATO” 
i zwiastunach tego programu w wysokości 
12.300,00 zł brutto (bilboard wyemitowany 
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lekkim lub umiarkowanym podczas odbywania 
praktyk zawodowych na potrzeby SOSW w Mo-
sinie w ramach projektu „Praktycznie gotowi do 
pracy – program rozwojowy SOSW w Mosinie  
i ZS im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bo-
lechowie” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zarząd zatwier-
dził wybór oferty złożonej przez firmę Grupa 
Trenerska IN VIVO Sp. z o.o. z siedzibą w Po-
znaniu, która zaoferowała realizację zamówie-
nia za kwotę 64.500,00 zł brutto. Przedmiotowa 
oferta jest jedyną złożoną w zakresie prowadzo-
nego postępowania,

120.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego pro-
wadzonego w trybie z wolnej ręki na rozbudo-
wę systemu kolejkowego Q-MATICTM o nowe 
stanowiska na potrzeby Wydziału Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej. Zarząd zatwier-
dził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę 
zaproszonego do negocjacji – iFLOW sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, które zaoferowało reali-
zację zamówienia za kwotę 23.616,00 zł brutto,

121.  w sprawie wyłączenia z udziału w postępowaniu 
członka komisji przetargowej, na podstawie art. 17 
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
zatwierdzenia wynik postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usłu-
gi całodobowej ochrony budynku położonego w 
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 oraz na terenie 
przyległym. Zarząd wyłączył z udziału w postępo-
waniu Pana Marka Jóźwiaka oraz zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez Agencję Ochrony Pewność  
Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, która zaoferowa-
ła realizację zamówienia za kwotę 459.504,08 zł 
brutto. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 
1 września 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 
W postępowaniu zostały złożone 3 oferty, na 
kwoty: 459.504,08 zł, 534.841,88 zł, 541.645,47 zł 
brutto, 

122.  w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 
zmian w umowie ZP.273.00044.2012 z dnia  
30 maja 2012 r. Zarząd wyraził zgodę na dokona-
nie zmian w umowie dot. wykonania prac moder-
nizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego  
w Poznaniu w zakresie robót budowlanych wy-
konywanych przez GADOMEX oraz wynagro-
dzenia należnego Wykonawcy. Zmiany polegają 
na odstąpieniu od: 

	 -	 	montażu drzwi na I piętrze w klatce 
B – wartość 2.688,69 zł netto,

	 -	 	montażu cokołu z listwy laminowanej 
w pomieszczeniach Wydziału Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej i zastąpienie 
jej cokołem z wykładziny PCV oraz odstą-
pieniu od montażu listew w gabinetach Za-
rządu – 12.855,01 zł netto.

  Zakres zmian został uzgodniony z inspektorem 
nadzoru. Zmniejszenie zakresu prac powoduje 
zmniejszenie kosztu prac o 15.543,70 zł netto 
(19.118,75 zł brutto). Łączna wartość umowy po 
zmianach wynosi 555.569,60 zł brutto,

123.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na wykonanie i zakup zdjęć do publikacji pro-
mujących walory turystyczno-krajoznawcze 
Powiatu Poznańskiego. Zarząd postanowił prze-
znaczyć kwotę 1.600,00 zł brutto na wykonanie 
i zakup 40 zdjęć do publikacji promujących 
walory turystyczno-krajoznawcze Powiatu Po-
znańskiego. Fotografie wykona Pan Zbigniew 
Szmidt,

124.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na zakup usługi cateringowej na potrzeby 51. 
Letnich Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Te-
nisie – w wysokości 6.000,00 zł brutto. Mistrzo-
stwa, w których wzięło udział ok. 50 dzienni-
karzy reprezentujących telewizję, radio i prasę, 
zarówno ogólnokrajową, jak i regionalną, odby-
ły się w dniach 17–19 sierpnia 2012 r. w Pozna-
niu,

125.  w sprawie przeznaczenia środków finanso-
wych na zakup usługi cateringowej na potrzeby  
XIII Międzynarodowych Mistrzostw Wiel-
kopolski TALEX OPEN 2012 – w wysokości 
5.000,00 zł brutto. Mistrzostwa odbyły się pod pa-
tronatem Starosty Poznańskiego w dniach 18–26 
sierpnia 2012 r. w Poznaniu, 

126.  w sprawie usługi serwisowej dla urządzeń wie-
lofunkcyjnych typu Konica Minolta BIZHUB. 
Zarząd postanowił zawrzeć umowę z Konica 
Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. De-
legatura w Poznaniu na wykonanie usługi serwi-
sowania 8 urządzeń wielofunkcyjnych, za kwotę 
33.840,00 zł brutto. Usługa serwisowa będzie 
wykonywana do 24 kwietnia 2013 r.,

127.  w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków 
z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych 
przez Wydział Promocji w 2012 r. na realizację 
zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultu-
ry fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz 
pomocy społecznej w III otwartym konkursie 
ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie:

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego w LO w Puszczykowie,

102.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjne-
go dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego w LO w Pusz-
czykowie,

103.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjne-
go dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego w ZS w Ro-
kietnicy,

104.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjne-
go dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego w ZS w Ro-
kietnicy,

105.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjne-
go dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego w ZS w Ro-
kietnicy,

106.  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjne-
go dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego w ZS w Bole-
chowie,

107.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjne-
go dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego w ZS w Bole-
chowie,

108.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 
do przeprowadzenia postępowania egzamina-
cyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego w SOS-W  
w Owińskach,

109.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyj-
nego dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego w SOS-W  
w Owińskach,

110.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyj-
nego dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego w SOS-W  
w Owińskach,

111.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyj-
nego dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego w SOS-W  
w Owińskach,

112.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyj-
nego dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego w SOS-W  
w Owińskach,

113.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyj-
nego dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego w SOS-W  
w Owińskach,

114.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyj-
nego dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego w SOS-W  
w Owińskach,

115.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 
do przeprowadzenia postępowania egzami-
nacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się  
o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
w SOS-W w Owińskach,

116.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpie-
czenie sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk w ramach zamówienia uzupełniającego 
do umowy nr ZP.273.00057.2011 z dnia 21 listo-
pada 2011 r., dotyczącej ubezpieczenia majątku 
oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Po-
znańskiego i podległych jednostek organizacyj-
nych; zatwierdzenia NWZ; powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocja-
cjach został zaproszony „InterRisk” Towarzy-
stwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 
z siedzibą w Warszawie, 

117.   w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na prze-
budowę, wraz z przystosowaniem dla potrzeb 
uczniów niepełnosprawnych, budynku interna-
tu położonego przy ZS im. Adama Wodziczki  
w Mosinie – Etap 1; zatwierdzenia SIWZ; po-
wołania komisji przetargowej,

118.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
z możliwością składania ofert częściowych – VII 
części; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji 
przetargowej,

119.  w sprawie zatwierdzenia wyników III postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego na wykonywanie zadań asystenta osoby 
niepełnosprawnej polegających na zapewnieniu 
kompleksowej opieki dzieciom z upośledzeniem 
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nie prac modernizacyjnych w budynku Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18”, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji prze-
targowej,

141.  w sprawie zaopiniowania wniosku Urzędu Gmi-
ny Czerwonak w sprawie zwolnienia mieszkań-
ców Gminy Czerwonak z uiszczenia opłat za wy-
danie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu 
rejestracyjnego w przypadku gdy zmiana stanu 
faktycznego w zakresie adresu kierowcy, adresu 
właściciela lub posiadacza pojazdu spowodowa-
na została zmianami administracyjnymi. Zarząd 
Powiatu wniosek opiniuje negatywnie, obniże-
nia opłat za wymianę ww. dokumentów, ponie-
waż zwolnienie mieszkańców z opłat powoduje 
zmniejszenie dochodów powiatu, 

142.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na uiszczenie tantiem autorskich w Stowarzy-
szeniu Autorów ZAiKS za publiczne odtwa-
rzanie i wykonanie utworów podczas otwarcia 
Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach,  
w wysokości 3.075,00 zł brutto. 

II. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:

1.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko  
–rejon ulic 1 Maja, Świerczewskiego i Ogrodo-
wej, gmina Suchy Las – projekt planu wyznacza 
tereny: zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej z usługami, tereny zabudowy usługowej, 
teren usług oświaty, teren usług sportu i rekre-
acji, teren drogi publicznej klasy dojazdowej, te-
ren drogi publicznej klasy drogi głównej, teren 
dróg wewnętrznych, teren ciągu pieszo-jezdne-
go, teren parkingu, teren infrastruktury tech-
nicznej, teren zamknięty. Droga powiatowa nr 
2406P Bolechowo–Radojewo (Poznań) znajduje 
się poza granicami opracowania. Ustalenia pro-
jektu planu nie ingerują w tereny będące własno-
ścią Powiatu Poznańskiego, 

2.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu eks-
ploatacji złoża piasków kwarcowych na dział-
kach o nr. ewid. 109/2, 109/3 obręb Słowiniec, 
gmina Mosina – projekt planu wyznacza obszar 
i teren górniczy. Droga powiatowa nr 2463P 
relacji Mosina – Grabianowo znajduje się poza 
granicami opracowania. Ustalenia projektu pla-
nu nie ingerują w tereny będące własnością Po-
wiatu Poznańskiego, 

3.  uzgodnienia projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego terenów poło-
żonych w Wielkiej Wsi przy ul. Jana Pawła II, 
gmina Buk – projekt planu wyznacza tereny: 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
wód powierzchniowych, tereny dróg publicz-
nych: głównych i dojazdowych, ciągów pieszo-
rowerowych oraz dróg wewnętrznych. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują w tereny będące 
własnością Powiatu Poznańskiego,

4.  uzgodnienia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu i terenów przyległych część 
Ceradz Kościelny i Jankowice dla działek nr 
305-część, 309, 320 w Jankowicach, gmina Tar-
nowo Podgórne – projekt planu wyznacza teren 
sportu i rekreacji oraz teren zieleni krajobrazo-
wej. Ustalenia projektu planu nie ingerują w te-
reny będące własnością Powiatu Poznańskiego,

5.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów aktywi-
zacji gospodarczej w Tarnowie Podgórnym po 
południowej stronie drogi krajowej – dla terenu 
firm Schattdecor sp. z o.o. i Hansgrohe sp. z o.o. 
Projekt planu wyznacza tereny: zabudowy tech-
niczno – produkcyjnej, teren zieleni urządzonej, 
teren drogi publicznej, tereny dróg wewnętrz-
nych. Ustalenia planu nie ingerują w tereny bę-
dące własnością Powiatu Poznańskiego,

6.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów położo-
nych w miejscowości Niepruszewo, między ul. 
Żytnią i Szkolną, a drogą powiatową nr 2500P, 
gmina Buk – projekt planu wyznacza tereny: 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
usług, teren zieleni krajobrazowej, teren par-
kingu ogólnodostępnego w zieleni, tereny drogi 
publicznej, klasy dojazdowej, tereny dróg we-
wnętrznych, tereny ciągu pieszo-rowerowego, 
teren rowu melioracyjnego i zieleni izolacyjnej. 
Ustalenia planu nie ingerują w tereny będące 
własnością Powiatu Poznańskiego,

7.  uzgodnienia projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Radzewice, gmina Mosina – projekt planu wy-
znacza tereny: zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej wolnostojącej, tereny zabudowy 
usługowej, tereny zabudowy zagrodowej, teren 
obsługi produkcji w gospodarstwie rolnym 
i hodowlanym, teren rolniczy, tereny zieleni 
urządzonej, teren zieleni urządzonej i usług 
sportu, teren infrastruktury technicznej, tereny 
infrastruktury technicznej i zieleni urządzonej, 
tereny zieleni urządzonej oraz wód powierzch-

a)  Kultura fizyczna – Organizowanie imprez 
sportowych o zasięgu powiatowym – 1 za-
danie na kwotę 5.880,00 zł,

b)  Pomoc społeczna: łączna kwota - 20.810,00 zł 
	 -	 	walka ze stereotypem człowieka starego, za-

pobieganie ubożeniu i wycofaniu się z życia 
społecznego oraz aktywizacja środowiska 
seniorów i kombatantów, poprzez wspiera-
nie działań samopomocowych – 1 zadanie 
na kwotę 2.000,00 zł,

	 -	 	wspieranie działań na rzecz ograniczenia 
skutków niepełnosprawności i zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu – 3 zadania na 
łączną kwotę 18.810,00 zł.

  Z zakresu ochrony i promocji zdrowia wpłynęła  
1 oferta, która uzyskała 46 pkt i nie została przy-
znana dotacja. Z obszaru edukacji nie wpłynęła 
żadna oferta,

128.  w sprawie przeprowadzenia negocjacji w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na zorganizowanie 
koncertu podczas otwarcia Parku Orienta-
cji Przestrzennej w Owińskach; zatwierdzenia 
NWZ; powołania komisji przetargowej. Do wzię-
cia udziału w negocjacjach Zarząd zaprosił Wy-
konawcę – Agencję „Szósty Impresariat”z siedzi-
bą we Wrocławiu, jako podmiot uprawniony do 
reprezentowania zespołu Raz Dwa Trzy,

129.   w sprawie przeprowadzenia postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego na wyko-
nanie, dostawę i montaż elementów identyfika-
cji wizualnej dla potrzeb Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu; zatwierdzenia SIWZ; powołania 
komisji przetargowej, 

130.  w sprawie przeznaczenia środków finanso-
wych na zakup usługi cateringowej na potrzeby  
IX Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii 
– w wysokości do 4.000,00 zł brutto. Sympozjum 
odbędzie się 30 sierpnia 2012 r. w Poznaniu,

131.  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Po-
wiatu Poznańskiego do konkursu „Dobry Kli-
mat dla Rodziny” o nagrodę Pary Prezydenckiej. 
Przystąpienie do konkursu nie rodzi żadnych 
zobowiązań finansowych. Zadaniem powiatu, 
w związku przystąpieniem do konkursu, będzie 
zgłoszenie do udziału w nim wniosku opraco-
wanego przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie 
pn. „Warsztaty dla rodziców dzieci – wychowan-
ków Domu Dziecka w Kórniku-Bninie”,

132.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na organizację otwarcia Parku Orientacji Prze-
strzennej w Owińskach w wysokości 22.632,00 zł 
brutto. Organizacją zajmie się Biuro Obsługi 
Imprez INTEGRA z siedzibą w Poznaniu,

133.  w sprawie rozwiązania stosunku pracy za po-
rozumieniem stron z Panem Piotrem Choryń-
skim, dyrektorem ZS nr 2 w Swarzędzu, z dniem 
31 sierpnia 2012 r.,

134.  w sprawie powierzenia panu Przemysławo-
wi Wantuchowi stanowiska dyrektora ZS nr 2  
w Swarzędzu na czas od 1 września 2012 r. do 
31 sierpnia 2013 r. Rada Pedagogiczna ZS nr 2 
w Swarzędzu pozytywnie zaopiniowała kandy-
daturę, a Wielkopolski Kurator Oświaty wydał 
pozytywną opinię w sprawie powierzenia stano-
wiska dyrektora szkoły Panu Wantuchowi,

135.  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wy-
konania budżetu Powiatu Poznańskiego i infor-
macji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej za pierwsze półrocze 2012 r.,

136.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na dosta-
wę i montaż mebli dla potrzeb Starostwa Powia-
towego w Poznaniu, z możliwością składania 
ofert częściowych – II części, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej,

137.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w try-
bie przetargu nieograniczonego na modernizację 
pomieszczeń budynku Szkoły położonej w Muro-
wanej Goślinie, przy ul. Szkolnej 1, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej,

138.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego pro-
wadzonego 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 któ-
rych sąd orzeka ich przepadek na rzecz Powiatu 
Poznańskiego. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez „InterRisk” Towarzystwo Ubez-
pieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą 
w Warszawie, który zaoferował składkę za ubez-
pieczenie 1 pojazdu w wysokości 600,00 zł,

139.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 Prawo 
zamówień publicznych na wykonanie logoty-
pów w pomieszczeniach nr 315, nr 319 oraz na 
budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
przy ul. Jackowskiego 18, przedsiębiorcy Grafi-
tach Czesław Mohylewski, z siedzibą w Pozna-
niu, za kwotę 15.817,80 zł brutto,

140.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty bu-
dowlane w ramach zamówienia uzupełniającego 
do umowy ZP.273.00044.2012 z dnia 30 maja 
2012 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Wykona-
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darowania przestrzennego w Boduszowie – część 
D, Gmina Murowana Goślina – projekt planu 
wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, zagrodowej, tereny rolnicze, zieleni kra-
jobrazowej, łąk, zadrzewień i wód powierzchnio-
wych, tereny lasów, dróg publicznych oznaczonych 
jako KD-D oraz wewnętrznych KD-W, teren 
infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, 
kanalizacyjnej, wodociągowej. Droga powiatowa 
m 2394P relacji Boduszewo–Tuczno znajduje się 
poza granicami opracowania. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują w tereny będące własnością Po-
wiatu Poznańskiego, 

17.  nieuzgodnienia projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów zabudowy mieszkaniowej i usługowej  
w Gwiazdowie, część E i F wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, Gmina Kostrzyn 
– projekt planu wyznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, te-
ren zabudowy usługowej z towarzyszącą funkcją 
mieszkaniową wielorodzinną, tereny zabudowy 
usługowej, teren zieleni – lasów, tereny zieleni 
urządzonej – park, teren zieleni izolacyjnej, tere-
ny zieleni urządzonej z wodami powierzchnio-
wymi – rowem melioracyjnym, tereny dróg pu-
blicznych lokalnych, tereny dróg wewnętrznych 
dojazdowych, teren drogi wewnętrznej, tereny 
dróg wewnętrznych – pieszych i rowerowych, 
tereny dróg wewnętrznych-pieszo-jezdnia, te-
ren parkingu wewnętrznego, teren infrastruktu-
ry technicznej: elektroenergetyki. W granicach 
opracowania planu znajduje się droga powiato-
wa nr 2432P relacji Sarbinowo – Tarnowo, ozna-
czona symbolem 5KD-L, 3KD-L i częściowo 
2KD-L (uzasadnienie znajduje się w BIP),

18.  nieuzgodnienia projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu  
w Gwiazdowie wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, Gmina Kostrzyn – projekt pla-
nu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami, tereny komunikacji 
– dróg wewnętrznych dojazdowych. Poza grani-
cami opracowania planu znajduje się droga po-
wiatowa nr 2432P relacji Sarbinowo–Tarnowo. 
Ustalenia projektu planu wpływają na własność 
Powiatu Poznańskiego poprzez oddziaływanie 
projektowanej nowej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej na drogę powiatową nr 2432P 
(uzasadnienie znajduje się w BIP),

19.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszarów aktywi-
zacji gospodarczej w Kostrzynie wraz z układem 

komunikacyjnym miasta – etap II i III – projekt 
planu wyznacza tereny zabudowy mieszkanio-
wej wolno stojącej, tereny zabudowy jednoro-
dzinnej lub usługowej, tereny zabudowy usługo-
wej, tereny obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów i usług, tereny wód powierzchnio-
wych śródlądowych, tereny dróg publicznych 
klasy lokalnej, tereny dróg publicznych klasy 
dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych dojaz-
dowych, tereny dróg wewnętrznych – pieszo-
jezdnych, tereny infrastruktury technicznej: 
elektroenergetyki. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują w tereny będące własnością Powiatu 
Poznańskiego, 

20.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Tuleckiej w Siekierkach Wielkich, Gmina Ko-
strzyn – projekt planu wyznacza teren zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren drogi 
wewnętrznej. Poza granicami opracowania 
planu znajduje się droga powiatowa nr 2439P 
w relacji Paczkowo–Trzek. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują w tereny będące własnością 
Powiatu Poznańskiego,

21.  uzgodnienia projektu częściowej zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania terenów wsi 
Łęczycy i części wsi Wiry w obszarze obejmu-
jącym działki o numerach ewidencyjnych 431, 
432, 433, 434, 302, 303, Gmina Komorniki  
– projekt planu wyznacza teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinne, tereny zieleni 
urządzonej, teren drogi publicznej klasy głów-
nej. Ustalenia projektu planu nie ingerują w te-
reny będące własnością Powiatu Poznańskiego,

22.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego – Przeźmierowo, rejon 
ul. Leśnej, dla działek nr ewid. 198 i 199, gmina 
Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza: te-
ren zabudowy usługowej. W granicy opracowania 
planu nie znajduje się żadna droga powiatowa. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny bę-
dące własnością Powiatu Poznańskiego,

23.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na terenie dział-
ki o nr. ewid. 5/2 w Wirach i działek nr ewid. 
1003/4 i 1003/5 w Komornikach – projekt planu 
wyznacza tereny: zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, zabudowy usługowej, zieleni urzą-
dzonej, drogi publicznej klasy dojazdowej oraz 
teren drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują w tereny będące własnością 
Powiatu Poznańskiego, 

24.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-

niowych śródlądowych, tereny zieleni nieurzą-
dzonej i wód powierzchniowych śródlądowych, 
tereny lasów, tereny lasów i wód powierzchnio-
wych śródlądowych, teren cmentarza, tereny 
dróg, publicznych, tereny dróg wewnętrznych, 
teren transportu publicznego. Ustalenia planu 
nie ingerują w tereny będące własnością Powia-
tu Poznańskiego,

8.  uzgodnienia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów dzia-
łalności gospodarczej w Komornikach w re-
jonie ulicy Wiśniowej i autostrady A2, Gmina 
Komorniki – projekt planu wyznacza: tereny 
obiektów produkcyjnych składów i magazynów, 
zieleni izolacyjnej oraz drogi publicznej klasy 
lokalnej. Ustalenia planu nie ingerują w tereny 
będące własnością Powiatu Poznańskiego,

9.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
części wsi Rogalinek, Gmina Mosina – pro-
jekt planu wyznacza tereny: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 
tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy 
usługowej w zieleni, tereny lasów, tereny zieleni 
izolacyjnej i rowów, teren infrastruktury tech-
nicznej – kanalizacyjnej, tereny infrastruktury 
technicznej – elektroenergetyki, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny dróg publicznych (uza-
sadnienie znajduje się w BIP), 

10.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
części wsi Krosno, Gmina Mosina – projekt 
planu wyznacza tereny: tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, te-
reny zabudowy usługowej, tereny obiektów pro-
dukcyjnych, składów i magazynów, teren lasu, 
tereny rolnicze do zalesień, tereny infrastruk-
tury technicznej – kanalizacyjnej, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny dróg publicznych, teren 
kolejowy (uzasadnienie znajduje się w BIP), 

11.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmują-
cego część Sarbinowa, Puszczykowo–Zaborze 
i Sokolniki Gwiazdowskie, Gmina Swarzędz 
– projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej, teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszcze-
niem nieuciążliwej działalności gospodarczej, 
tereny zabudowy zagrodowej, tereny obiektów 
przemysłowych składów i magazynów, tereny 

rolne, tereny zieleni urządzonej, tereny wód po-
wierzchniowych, tereny urządzeń elektroener-
getycznych, tereny dróg publicznych głównych, 
zbiorczych, lokalnych, dojazdowych, tereny 
dróg wewnętrznych, tereny obiektów związa-
nych z komunikacją oraz tereny zieleni izolacyj-
nej (uzasadnienie znajduje się w BIP),

12.  nieuzgodnienia projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obręb Rabowi-
ce, Gmina Swarzędz – projekt planu wyznacza 
następujące tereny: zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami, zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej z usługami, zabudowy usłu-
gowej, zabudowy usługowo-produkcyjnej, las, 
zieleni urządzonej, cmentarz, zalesień, obsługi 
produkcji w gospodarstwach ogrodniczych, dro-
gi klasy głównej, zbiorczej, lokalnej, dojazdowej, 
ciągu pieszo-jezdnego, komunikacji szynowej, 
infrastruktury technicznej-elektroenergetyka, 
infrastruktury technicznej gospodarowanie od-
padami (uzasadnienie znajduje się w BIP),

13.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla działki o nr. 
ewid. 55 w Starczanowie, Gmina Murowana Go-
ślina – projekt planu wyznacza teren lasu. Droga 
powiatowa nr 2025P relacji Pacholewo – Murowa-
na Goślina znajduje się poza granicami opracowa-
nia. Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny 
będące własnością Powiatu Poznańskiego,

14.  uzgodnienia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w miejscowości Dą-
brówka, rejon ulicy Komornickiej na działkach 
o nr ewid. od 427 – do 584 oraz na działkach  
o nr ewid. 585/1, 585/2, Gmina Dopiewo – pro-
jekt planu wyznacza tereny: tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudo-
wy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, teren zabudowy infrastruktury technicznej 
– energetyka, teren drogi wewnętrznej, teren 
drogi wewnętrznej oraz zieleni urządzonej. 
Ustalenia planu nie ingerują w tereny będące 
własnością Powiatu Poznańskiego,

15.  uzgodnienia projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla działki  
o nr ewid. 21/9 w Długiej Goślinie, Gmina Mu-
rowana Goślina – projekt planu wyznacza teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
teren komunikacji – drogi wewnętrznej. Ustale-
nia projektu planu nie ingerują w tereny będące 
własnością Powiatu Poznańskiego, 

16.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
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8.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Komorniki z przeznaczeniem na dofinanso-
wanie modernizacji budynku Komisariatu Poli-
cji w Komornikach,

9.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w trybie 
bezprzetargowym wynoszącego 25/100 części 
prawa użytkowania wieczystego z równocze-
snym nabyciem wynoszącego 25/100 część 
udziału w prawie własności części budynku  
i urządzeń znajdujących się na terenie nierucho-
mości położonej w Poznaniu, przy ul. Zielonej, 
obręb Poznań, ark. mapy 28, działka nr 34/3  
o pow. 10 m² , KW PO1P/00101709/2 stanowią-
cej własność Skarbu Państwa,

10.  w sprawie uchylenia uchwał rady Powiatu  
w Poznaniu w sprawie przekazania do realizacji 
przez Miasto Poznań niektórych zadań Powiatu 
Poznańskiego w zakresie pomocy społecznej, 

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

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

13.  w sprawie zmiany uchwały Nr IX/76/IV/2011 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2011 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
niektórych zadań zarządzania publiczna drogą po-
wiatową nr 2418P Batorowo-Wysogotowo, zmie-
nionej uchwałą Nr XIV/117/IV/2011 Rady Powia-
tu w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011 r.

IV. PODJĘTE POSTANOWIENIA:

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

2.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze skonsolidowa-
nym bilansem jednostki samorządu terytorial-
nego – Powiat Poznański, sporządzonym na 
dzień 31 grudnia 2011 r. Bilans zostanie prze-
kazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Poznaniu. 

3.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniami 
pokontrolnymi:

a)  w związku z przeprowadzoną kontrolą pro-
blemową w zakresie wykorzystania środków 
finansowych przeznaczonych na dofinanso-
wanie dokształcania i doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli oraz zajęć pozalekcyjnych 
w ZS w Kórniku w 2010 r. Kontrola została 
przeprowadzona w okresie od dnia 12do21 
grudnia 2011 r. Sformułowano zalecenia po-
kontrolne,

b)  w związku z przeprowadzoną kontrolą pro-

blemową w zakresie wykorzystania środ-
ków finansowych przeznaczonych w 2010 r. 
na dofinansowanie dokształcania i dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli w PPP  
w Mosinie w 2010 r. Kontrola została prze-
prowadzona w okresie od dnia 24 do 30 
stycznia 2012 r. Sformułowano zalecenia 
pokontrolne,

c)  w związku z przeprowadzoną kontrolą 
doraźną w zakresie rozliczenia projektu  
pn. „Europejski zawód przyszłości” za 2011 
rok w ZS Nr 1 w Swarzędzu. Kontrola zo-
stała przeprowadzona w okresie od 17 do 
24 kwietnia 2012 r. Sformułowano zalecenia 
pokontrolne, 

d)  w związku z przeprowadzoną kontrolą pro-
blemową w zakresie wykorzystania środków 
finansowych przeznaczonych w 2010 r. na 
dofinansowanie dokształcania i doskona-
lenia zawodowego nauczycieli oraz zajęć 
pozalekcyjnych w ZS im. Adama Wodzicz-
ki w Mosinie. Kontrolą objęto 2010 rok.  
Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole  
z dnia 17 lutego 2012 r. Sformułowano zale-
cenia pokontrolne.

4.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami zgło-
szonymi przez radnych podczas XIX Sesji Rady 
Powiatu w Poznaniu, która odbyła się w dniu  
21 czerwca 2012 r. 

5.  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Dyrektora PPP w Swarzędzu w sprawie wyzna-
czenia pani Magdaleny Goławskiej do zastę-
powania dyrektora w razie jego nieobecności 
– zastępstwo obowiązuje do czasu odwołania, 
jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r. 

6.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnio-
sek Stowarzyszenia Metropolia Poznań w spra-
wie przystąpienia Powiatu Poznańskiego do 
projektu pt. „Badanie jakości usług publicznych 
poziomu życia w metropolii poznańskiej” ogło-
szonego przez Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego (w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc techniczna 2007–2012). Ww. projekt ma 
być składany do dnia 13 sierpnia 2012 r. w ra-
mach konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego. Wartość projektów ma 
oscylować od 500.000,00 zł do 2.000.000,00 zł, 
z czego możliwe dofinansowanie może wynieść 
85% łącznych kosztów (15% to wkład własny 
zainteresowanych samorządów). Dodatkowo 
oferta współpracy Stowarzyszenia określa wkład 
własny dla każdego samorządu w wysokości od 
3.000,00 zł do 5.000,00 zł.

spodarowania przestrzennego w Stęszewie w rejo-
nie ul. Bukowskiej – projekt planu wyznacza teren 
cmentarza, obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów, teren pasa infrastruktury technicz-
nej, urządzeń komunikacji – parkingi oraz tereny 
dróg publicznych dojazdowych i głównych. Usta-
lenia projektu planu nie ingerują w tereny będące 
własnością Powiatu Poznańskiego,

25.  uzgodnienia projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów poło-
żonych przy drodze wojewódzkiej nr 307 po-
między węzłem autostradowym „Buk” a ulicą 
Leśną w Niepruszewie – projekt planu wyzna-
cza tereny obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów oraz zabudowy usługowej, tereny 
zabudowy usługowej i parkingu, tereny zieleni 
izolacyjnej, tereny lasów, tereny dróg publicz-
nych – głównych, tereny dróg wewnętrznych. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny 
będące własnością Powiatu Poznańskiego,

26.  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowości Sobota dla działek nr 50/15, 50/16  
i 51, Gmina Rokietnica – projekt planu wyzna-
cza teren obiektów produkcyjnych, składów  
i magazynów, teren usług sportu, rekreacji  
i turystyki. Poza granicami obszaru objętego 
projektu planu miejscowego znajduje się droga 
powiatowa 2400P w relacji Napachanie–Złotko-
wo, klasa drogi G (główna). Ustalenia projektu 
planu nie ingerują w tereny będące własnością 
Powiatu Poznańskiego,

27.  uzgodnienia projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obejmują-
cego część Sarbinowa, Puszczykowo Zaborze 
i Sokolniki Gwiazdowskie, gmina Swarzędz 
– projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej, teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszcze-
niem nieuciążliwej działalności gospodarczej, 
tereny zabudowy zagrodowej, tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, tereny 
rolne, tereny zieleni urządzonej, tereny wód po-
wierzchniowych, tereny urządzeń elektroener-
getycznych, tereny dróg publicznych – głów-
nych, tereny dróg publicznych – zbiorczych, 
tereny dróg publicznych – lokalnych, tereny 
dróg publicznych – dojazdowych, tereny dróg 
wewnętrznych, tereny obiektów związanych  
z komunikacją, tereny zieleni izolacyjnej. Usta-
lenia planu nie ingerują w tereny będące wła-
snością Powiatu Poznańskiego,

28.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w miejscowości 
Chludowo na terenie działek o nr. ewid. 520/1, 
520/2, 521/1, 521/2, 522/1, 527/1, Gmina Suchy 
Las – projekt planu wyznacza teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny bę-
dące własnością Powiatu Poznańskiego, 

29.  uzgodnienia projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obejmującego 
obręb Rabowice (pow. ca. 380,8 ha), Gmina 
Swarzędz – projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, te-
reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami, tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami, tereny zabudowy 
usługowej, tereny zabudowy usługowo-pro-
dukcyjnej, teren sportu i rekreacji, teren obsłu-
gi produkcji w gospodarstwach ogrodniczych, 
tereny lasów, tereny zieleni urządzonej, teren 
cmentarza, tereny zalesień, tereny dróg klasy 
zbiorczej, tereny dróg klasy lokalnej, tereny 
dróg klasy dojazdowej, teren komunikacji szy-
nowej, tereny infrastruktury technicznej – elek-
troenergetyka, teren infrastruktury technicznej 
– gospodarowanie odpadami, tereny infra-
struktury technicznej – kanalizacja. Ustalenia 
planu nie ingerują w tereny będące własnością 
Powiatu Poznańskiego. 

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

1.  w sprawie zatwierdzenia zestawień podziału 
środków budżetowych w 2012 r. na wykonanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków,

2.  w sprawie założenia Zespołu Szkół w Puszczy-
kowie,

3.  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/361/2010 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 
2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu 
Poznańskiego,

4.  w sprawie określenia zasad używania herbu i fla-
gi Powiatu Poznańskiego,

5.  w sprawie przyjęcia Programu wspierania edu-
kacji w Powiecie Poznańskim,

6.  w sprawie uchwalenia zasad realizacji Programu 
wspierania edukacji w Powiecie Poznańskim,

7.  w sprawie powierzenia Gminie Mosina niektó-
rych zadań zarządzania publicznymi drogami 
powiatowymi,
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12.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie in-
dywidualne uczniów z ZS w Mosinie:

a)  ucznia klasy pierwszej ZSZ w wymiarze  
4 godzin tygodniowo, do końca zajęć w roku 
szkolnym 2012/2013,

b)  uczennicy klasy trzeciej Technikum w wy-
miarze 12 godzin tygodniowo, do końca za-
jęć w roku szkolnym 2012/2013,

c)  uczennicy klasy czwartej technikum w wy-
miarze 12 godzin tygodniowo, do 30 kwiet-
nia 2013 r.

7.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot. 
realizacji uchwały Nr 631/2011 Zarządu Powiatu 
w Poznaniu z dnia 23 września 2011 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 215/2011 Zarządu Powiatu 
w Poznaniu z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach or-
ganizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2011 r. 
W uchwale Zarządu nr 631/11 zaplanowano 
przeprowadzenie w okresie od września 2011 r. 
do maja 2012 r. 14 kontroli w zakresie wykorzy-
stania środków finansowych przeznaczonych  
w 2010 r. na dofinansowanie dokształcania i do-
skonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach, 
placówkach oświatowych i placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego 
oraz zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placów-
kach Powiatu Poznańskiego. W dwóch jednost-
kach, tj. w SOS-W dla Dzieci Niewidomych  
w Owińskach oraz w ZS Nr 1 w Swarzędzu,  
w I półroczu 2012 r. prowadzone były pozapla-
nowe kontrole doraźne, natomiast nie przepro-
wadzono w nich kontroli planowych w zakre-
sie ustalonym w uchwale nr 631/2011. Zarząd 
Powiatu zaakceptował, iż kontrole w zakresie 
ustalonym w ww. uchwale w Ośrodku w Owiń-
skach oraz w ZS Nr 1 w Swarzędzu nie będą już 
prowadzone. Na okres od września do grudnia  
2012 r. przygotowany zostanie do zatwierdzenia 
przez Zarząd Powiatu plan kontroli uwzględnia-
jący aktualne potrzeby (tematy) kontrolne.

8.  Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wnio-
sek Wiceprezydenta Miasta Poznania w sprawie 
przystąpienia do wspólnego projektu z Miastem 
Poznań obejmującego badania niezbędne do 
opracowania planu zrównoważonego rozwoju 
transportu publicznego. Projekt ma być realizo-
wany w ramach konkursu dotacji zorganizowa-
nego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
na projekty wspierające jakość świadczenia usług 
publicznych z maksymalnym udziałem dofinan-
sowania w wysokości 85%. Wraz z wejściem 
w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku  
o publicznym transporcie zbiorowym Starosta 
na mocy art. 7 ust. 1 pkt 3) ppkt a) staje się orga-
nizatorem publicznego transportu zbiorowego 
na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyj-
nej w powiatowych przewozach pasażerskich.  
W związku z powyższym wszystkie powiaty 
liczące powyżej 80.000 mieszkańców, w przy-
padku planowanego organizowania przewozów  
o charakterze użyteczności publicznej, na pod-
stawie art. 9 ust. 1 pkt 3) ppkt a) zobowiązane 
są do stworzenia do 28 lutego 2014 roku zrów-

noważonego planu rozwoju publicznego trans-
portu zbiorowego (art. 84 ust. 2 pkt 2). Plan 
taki stanowi akt prawa miejscowego. W dniu 
obecnym Starosta nie jest organizatorem pu-
blicznego transportu zbiorowego. Mimo tego 
należy przeprowadzić badania zapotrzebowania 
na przewozy publicznego transportu zbiorowe-
go na terenie powiatu, z których jednoznacznie 
będzie wynikać, że potrzeby te są w pełni reali-
zowane przez innych organizatorów. Inną prze-
słanką do przeprowadzenia powyższych badań 
jest art. 13 ust. 4. ustawy o ptz mówiący o tym, że 
Gmina licząca mniej niż 50.000 osób może zgło-
sić potrzeby transportowe dotyczące linii komu-
nikacyjnych wykraczających poza obszar swojej 
właściwości bezpośrednio do starosty albo mar-
szałka województwa właściwego ze względu na 
przebieg tych linii komunikacyjnych. 

9.  Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z oceną 
cząstkową pracy dyrektora SOS-W w Mosinie 
Pani Bożeny Mazur (ocena wyróżniająca) oraz 
opiniami NSZZ „Solidarność” i Oddziału Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego Powiatu Poznań-
skiego ustalił ocenę pracy dla Dyrektora SOS-W  
w Mosinie na wyróżniającą.

10.  Zarząd Powiatu przyjął materiały do projektu 
budżetu PUP w Poznaniu na 2013 r. Materiały 
zawierają m.in. przewidywane dochody reali-
zowane przez PUP, objaśnienia do poszczegól-
nych źródeł dochodów, zestawienia dochodów 
jednostki, kwota dofinansowania Projektu „Mo-
bilny Urząd”, wysokość wynagrodzeń i pochod-
nych, pozostałe wydatki, wydatki majątkowe, 
ekspertyzę techniczną dotyczącą budynku PUP 
przy ul. Czarnieckiego 9 w Poznaniu oraz mie-
sięczne sprawozdania o rynku pracy i wylicze-
nie średniorocznej liczby bezrobotnych na dzień  
30 czerwca 2012 r. Materiały zostaną przekazane 
Prezydentowi Miasta Poznania do uzgodnienia.

11.  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Dyrektora LO w Puszczykowie i wyraził zgodę 
na prowadzenie dokumentacji szkolnej wyłącznie 
 w formie elektronicznej (wprowadzenie dzienni-
ka elektronicznego) w LO w Puszczykowie. Szkoła 
jest wyposażona w niezbędny sprzęt. Nauczyciele 
oraz pracownicy administracji przeszli wymaga-
ne szkolenia i mieli możliwość praktycznej pracy 
z dokumentacją w formie elektronicznej, ponie-
waż dziennik elektroniczny funkcjonował w Li-
ceum od II semestru roku szkolnego 2011/2012. 
Elektroniczna forma dziennika umożliwia szerszy 
dostęp rodziców uczniów do monitorowania ich 
postępów w nauce. 

14.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie po-
rozumienia z Gminą Rokietnica dot. pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez 
pedagogów zatrudnionych w PPP w Luboniu, 
filia w Suchym Lesie w roku 2012. Porozumienie 
dot. przekazania przez Gminę kwoty 8.150,00 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie ½ etatu 
pracownika pedagogicznego. 

Opracowała:
Anna Koziołkiewicz

Wydział	Organizacyjny
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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  s i e r p n i u  2 0 1 2  r .

 8 sierpnia 
Tematem przewodnim posiedzenia Komisji Oświaty 
i Wychowania była informacja na temat wyników eg-
zaminu maturalnego przeprowadzonego w szkołach 
powiatowych, a także nabór i przygotowanie szkół do 
nadchodzącego roku szkolnego. W obradach wzięli 
udział: Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, oraz 
Przemysław Wantuch, Dyrektor Wydziału Edukacji 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

 12 sierpnia 
Posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju i Integra-
cji Europejskiej odbyło się podczas Dnia z Powiatem 
Poznańskim w ramach Festiwalu Dobrego Smaku  
w Poznaniu. Komisja spotkała się z Adamem Habryło, 
Sekretarzem Powiatu, który przedstawił radnym infor-
mację na temat tej, współfinansowanej przez Powiat 
Poznański, imprezy promocyjnej.

 14 sierpnia 
Głównym tematem obrad Komisji Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki była informacja Darii Kowalskiej- 
-Tonder, Dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu, na temat pracy wydziału. Ko-
misja zaopiniowała również projekt uchwały na XX 
Sesję Rady Powiatu w Poznaniu.

 16 sierpnia
Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Komunika-
cji, Budownictwa i Infrastruktury radni zajmowali się 
tematem realizacji remontów i inwestycji na drogach 
powiatu poznańskiego. Członkowie komisji zapoznali 
się z inwestycjami na drodze powiatowej w miejscowo-

ści Borowiec. Dalej Komisja obejrzała: drogę powia-
tową w Daszewicach, remontowany most na drodze 
powiatowej w Mosinie, drogę powiatową w Krośnie  
(gm. Mosina), most we wsi Bolesławiec oraz drogę po-
wiatową w miejscowości Modrze (gm. Stęszew).

 21 i 30 sierpnia 
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia obra-
dowała dwukrotnie. We wtorek 21 sierpnia br. gościem 
posiedzenia była Daria Kowalska-Tonder, Dyrektor Wy-
działu Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
która udzieliła informacji na temat procedury ogłasza-
nia konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie nie-
których zadań powiatu organizacjom pozarządowym. 
W czwartek 30 sierpnia br. spotkano się ponownie, by 
zaopiniować projekty uchwał na XX sesję Rady Powiatu.

 22 sierpnia 
Gościem posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa była Hanna Kończal, Zastępca Wielkopol-
skiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środo-
wiska. Tematem przewodnim obrad była informacja 
na temat wyników kontroli przeprowadzonych przez 
WIOŚ w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na 
terenie powiatu.

 30 sierpnia 
Podczas spotkania Komisji Finansów i Gospodaro-
wania Mieniem Powiatu radni zaopiniowali projekty 
uchwał na XX Sesję Rady Powiatu w Poznaniu.

Przygotowali:
Krystyna Przybylak, Karol Cenkier

Biuro	Rady

Otwarty we wrześniu br., pierwszy w Polsce i jedyny w Europie Park Orientacji Przestrzennej 
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Korzystają z niego przede wszystkim podopieczni 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owińskach, ale spotkać tam można również 
osoby z zewnątrz, głównie widzące dzieci i młodzież z innych szkół oraz rodziny z dziećmi. 

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach 
w obiektywie
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Park wyposażony jest w modele architektoniczne rzeczywistych miejsc, specjalne przyrządy 
dydaktyczne, czy „ogród sensorycznych doznań”. W założeniu jest to nie tylko park służący 
stymulowaniu rozwoju osób niewidomych, ale również ma pełnić rolę integracyjną dla uczniów 
widzących.
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W ceremonii otwarcia Parku udział wziął m.in. prof. Jerzy Buzek, który od początku wspierał 
ideę budowy parku. 
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Zebrani na otwarciu goście mieli okazję zwiedzić park, wpisać się do księgi pamiątkowej, 
a także wysłuchać koncertu grupy Raz Dwa Trzy.
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Z parku korzystała grupa studentów tyflopedagogiki z Armenii, która przygotowywała się 
do egzaminu na instruktora orientacji przestrzennej. Po zajęciach w Ośrodku przyszedł czas na 
zajęcia w parku.

Park cieszy się niesłabnącą popularnością wśród odwiedzających. W ten sposób widzący za-
poznają się z tym, w jaki sposób świat odbierają i poznają osoby niewidome i niedowidzące. 
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Przygotowała
 Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Gabinet	Starosty
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Po raz kolejny osoby z niepełnospraw-
nością z powiatu poznańskiego zapre-
zentowały swoje uzdolnienia muzyczne 
podczas VIII już swarzędzkiego festiwalu  
pn. „Anielskie Śpiewogranie 2012”.  W dniu 
15 września 2012 roku, w kościele Matki 
Bożej Miłosierdzia, oddały one hołd błogo-
sławionemu Janowi Pawłowi II. 

Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej 
Osób Niepełnosprawnych jak co roku odwie-
dziło bardzo wielu artystów i gości. To szcze-
gólne spotkania, ponieważ trudności, z jakimi 
artyści zmagają się na co dzień, w dniu „Śpie-
wogrania” były niezauważalne, a wręcz potę-
gowały siłę uczyć i emocji płynących wprost 
z duszy. Każde takie spotkanie dodaje sił, do-
wartościowuje, skłania do refleksji, pozwala 
na wyrażanie radości.

Pieśń „Ave Maria” w wykonaniu Urszuli 
Jankowiak otworzyła serca artystów i publicz-
ności. A kolejni wykonawcy już tylko w nie 
wlewali całymi strumieniami Bożą radość, 
miłość, szczerość i prostotę. Oprócz uśmie-
chów na twarzach pojawiły się też i łzy. Jedna 
z konkursowych pieśni inaczej przedstawiła 
niepełnosprawność. Nie jako trud, zmaganie 
się z problemami czy misję życiową, tylko 
jako czysty dar miłości, szczególną wartość 
i radość dla rodziny. To był moment kulmina-
cyjny, wzruszyli się wszyscy, którzy wiedzą, 
„… że Bóg się nie pomylił”.

„anielskie Śpiewogranie 2012”  
w Swarzędzu

Na zakończenie, wszystkie wyśpiewane ra-
dości, prośby i podziękowania wysłane zostały  
w balonach do nieba.

W przeglądzie wystąpili: Kuba Zieliński ze 
Szkoły Podstawowej nr 4, Anna Woźniak z Po-
znania, zespół ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek 
z Poznania, Warsztat Terapii  Zajęciowej z Do-
piewca, Stowarzyszenie „Klaudynka” z Kórni-
ka, Zespół „Przystań” z Poznania, „Jaśminy” ze 
Swarzędza, Warsztat Terapii Zajęciowej „Pa-
wełek” z Owińsk, Warsztat Terapii Zajęciowej 
z Dopiewa, Warsztat Terapii Zajęciowej „Po-
most” z Poznania, Zespół Szkół Specjalnych  
nr 103 z Poznania, Stowarzyszenie z Murowa-
nej Gośliny, Warsztat Terapii z Drzązgowa i na-
sze Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjal-
nej Troski im. Leszka Grajka.

Serdecznie dziękujemy Ks. Arcybiskupowi 
Stanisławowi Gądeckiemu za objęcie patrona-
tu, Ks. Proboszczowi Dariuszowi Salskiemu 
i naszej parafii, Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
nr 4, Władzom Samorządowym Gminy Swa-
rzędz, Władzom Samorządowym Powiatu Po-
znańskiego za środki finansowe na organizację 
przeglądu, Panu Markowi Lisowi, cukierniom 
„Magdalenka”, MRK Jankowscy, cukierni 
Grzeczka. Dziękujemy wszystkim za obec-
ność i wspólną radość przeżywania koncertu. 

Agata Kiejdrowska, Aniela Skorupińska
Stowarzyszenie	Przyjaciół	Dzieci	Specjalnej	

Troski	im.	Leszka	Grajka		w	Swarzędzu

Uczestnicy „Anielskiego Śpiewogrania”

Na sukces złożyły się rekordowa frekwen-
cja, integracja członków zarządu i radnych 
drużyn reprezentujących poszczególne powia-
ty. Oficjalnego otwarcia dokonali Zygmunt 
Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu w Pozna-
niu, Paweł Janowski, prezes KBS i pomysło-
dawca zawodów, oraz Jarosław Dobrowolski, 
Marszałek KBS.

Swój sukces z dwóch poprzednich lat po-
wtórzył powiat rawicki, zajmując zaszczytne 
pierwsze miejsce i przejmując na własność 
puchar przechodni Starosty Poznańskiego 
Jana Grabkowskiego. Na drugim i trzecim 
miejscu uplasowały się debiutujące w mistrzo-
stwach drużyny powiatu kępińskiego i zło-
towskiego, w składzie których strzelali wice-
starostowie. Drużyna powiatu poznańskiego 
zajęła VIII miejsce. Miłą niespodziankę wśród  
38 zawodników biorących udział w dodatko-
wej konkurencji, jaką było strzelanie z broni 
czarnoprochowej, sprawił Zygmunt Jeżewski, 

IV Mistrzostwa Samorządów 
Powiatowych Województwa 

Wielkopolskiego
Dużym sukcesem organizacyjnym zakończyły się IV Mistrzostwa Samorządów Po-

wiatowych Województwa Wielkopolskiego w strzelectwie sportowym, które odbyły się  
15 września br. na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie. 

zdobywając trzecie miejsce. Drugie miejsce 
zajął Tomasz Rzanny z Grodziska, a zwyciężył 
Jerzy Springer z Wągrowca.

Mistrzostwa zakończyły się licznymi podzię-
kowaniami kierowanymi pod adresem współ-
organizatorów, Starosty Jana Grabkowskiego, 
Zarządu Powiatu w Poznaniu i Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
Murowana	Goślina

Uroczyste otwarcie mistrzostw

Moment dekoracji, III miejsce Zygmunt Jeżewski
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Uczestnicy rajdu musieli zmierzyć się z wie-
loma konkurencjami sprawnościowymi, taki-
mi jak strącanie jabłek przy użyciu hydronet-
ki, jazda na czas wyznaczonym torem jazdy, 
„próba Stewarda” na parkingu centrum teni-
sowego, strzelanie z wiatrówki. Na linii mety 
czekał na nich ostatni sprawdzian – test z za-
kresu przepisów ruchu drogowego oraz zasad 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników 
rajdowcy mieli okazję przyjrzeć się symulacji 
zdarzenia drogowego oraz sposobowi udziela-
nia pomocy ofierze wypadku. Wszystko odby-
wało się pod czujnym okiem ratowników dro-

II Rajd Samochodowy
W ostatnią sobotę września br. odbył się „II Rajd Samochodowy – Rokietnica Żegna 

Lato”, pod Honorowym Patronatem Starosty Poznańskiego i Wójta Gminy Rokietni-
ca. Na rajd zgłosiły się 33 załogi. Trasa prowadziła m.in. przez: Przybrodę, Baborów-
ko, Objezierze, Sobotę.

gowych z Automobilklubu Wielkopolskiego. 
Dodatkową atrakcję uczestnikom tego wyda-
rzenia zafundował Piotr Bukowski z Kiszewa, 
pasjonat i konstruktor niestandardowych we-
hikułów, który przyjechał i zademonstrował 
zbudowanego przez siebie Monstertrucka, ro-
biąc przy tym sporo hałasu.

Po wyczerpujących konkurencjach załogi 
skorzystały z ciepłej kawy i herbaty oraz po-
siliły się świeżutkimi pączkami, na koniec od-
dali się biesiadzie w promieniach popołudnio-
wego słońca, zajadając grillowane kiełbaski, 
pyszną grochówkę i tradycyjnie pieczywo ze 
smalcem i ogóreczkami. 

Żadna z załóg biorących udział w imprezie 
nie odjechała bez upominku i pucharu. Dodat-
kowo puchary i nagrody otrzymały trzy najlep-
sze załogi w ramach konkursu z zakresu zna-
jomości przepisów ruchu drogowego i zasad 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
W imieniu władz samorządowych, które pa-
tronowały naszemu przedsięwzięciu, puchary 
wręczyli Przemysław Kiejnich,  Radny Powia-
tu Poznańskiego, Ryszard Lubka, Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Rokietnica, oraz Syl-
wia Kiejnich, Radna Gminy Rokietnica. 

Organizator rajdu, Rokietnickie Stowarzy-
szenie Rozwoju „IDEA, CZŁOWIEK, PRZY-
SZŁOŚĆ” serdecznie dziękuje za objęcie Pa-

tronatem Honorowym oraz okazane wsparcie 
rzeczowe Janowi Grabkowskiemu, Staroście 
Poznańskiemu, oraz Bartoszowi Derechowi, 
Wójtowi Gminy Rokietnica, a także Staro-
ście Szamotulskiemu, Staroście Obornickie-
mu i Burmistrzowi Obornik. Stowarzyszenie 
kieruje podziękowania również do partnerów: 
Poznańskiego Klubu Motorowego „Przemy-
sław”, współorganizatora imprezy, R-SGD 
w Przybrodzie, OSP Przybroda, Państwu 
Krystynie i Henrykowi Święcickim – Pałac 
Baborówko, Zespołu Szkół im. Adama Mic-
kiewicza w Objezierzu, Centrum Tenisowemu 
Sobota, ks. proboszcza Krzysztofa Andrze-
jewskiego – kustosza Sanktuarium w Sobocie, 
Automobilklubu Wielkopolskiego, Polskie-
go Związku Motorowego Oddział Okręgowy 
w Poznaniu, A.S.O TOYOTA Tadeusz Ukleja, 
oraz  do sponsorów: Cukierni „U Kamilka” 
z Rokietnicy, Piekarni Piotra Łakomego z Ro-
kietnicy, TeamWorks Piotr Szatkowski z Ro-
kietnicy, Auto-Serwisowi DPF z Rokietnicy, 
Serwisowi Rowerowemu AGMAR z Rokiet-
nicy, firmie OPAKO Krzysztof Strużyna z Po-
znania, Przedsiębiorstwu Ogólnobudowlane-
mu Jarosław Jackowiak z Rokietnicy,  Szkółce 

Bylin Hanna Wocko z Rokietnicy, Best Opti-
ca z Rokietnicy, OSK Żebrowski, Maxi-Taxi 
Piotr Czaban z Obornik, monstertruck.pl Piotr 
Bukowski z Kiszewa. Organizator dziękuje 
również wszystkim wszystkich sędziom, któ-
rzy przyczynili się do sprawnej obsługi Rajdu, 
oraz wszystkim uczestnikom imprezy za zaan-
gażowanie. 

Hanna Kolanowska-Pogrzebna 
Na	podstawie	informacji	otrzymanych		

od	Michała	Cieciory,	Komandora	Rajdu

Trzy najlepsze załogi w konkursie ze znajomości przepisów ruchu 
drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Na linii mety sprawdzano znajomość zasad udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej

Piotr Bukowski z Kiszewa zaprezentował skonstruowanego przez siebie Monstertrucka
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Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kul-
tury zaprasza do udziału w kolejnej edycji kon-
kursu fotograficznego „Tatrzańska Jesień” na 
najpiękniejsze jesienne zdjęcie Tatr. Jesień w Ta-
trach potrafi zauroczyć feerią barw, niech więc 
zachęci Państwa do górskich wędrówek – czy 
będzie to piękna Dolina za Bramką, czy wyższe 
partie naszych wspaniałych i majestatycznych 
Tatr, czy widok przydrożnych kapliczek położo-
nych wzdłuż wiejskich dróg – niechaj pozwolą 
na oderwanie się od zgiełku, dadzą wytchnienie 
i pozwolą w kadrze zatrzymać niepowtarzalność 
chwili, której piękno często trudno opisać sło-
wami. Zdjęcie pozwoli  o niej pamiętać. Utrwa-
lajmy zatem piękno, przyroda niech zachwyca 
i uwrażliwia- róbmy zdjęcia. 

Prace można nadsyłać do 16 listopada 2012 
roku  na adres siedziby Tatrzańskiej Agencji 
Rozwoju Promocji i Kultury przy ulicy Tetma-
jera 24, 34-500 Zakopane.

Konkurs Fotograficzny  

"Tatrzańska Jesień 2012" 
Regulamin Konkursu Fotograficznego 

„TATRZAŃSKA JESIEŃ 2012”  

I. ORGANIZATOR: 
Organizatorem Konkursu jest Tatrzańska 

Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury, z sie-
dzibą przy ul. Tetmajera 24, 34-500 Zako-
pane.

II. CEL: 
Celem konkursu jest prezentacja piękna 

gór i tatrzańskich wiosek oraz ich osobliwych 
walorów krajobrazowych nie tylko w okre-
sie zimowym i letnim, kiedy jest największa 
ilość gości, ale także w innych porach roku. 
Być może zdjęcia odzwierciedlające piękno 
natury zachęcą turystów do przyjazdu w Ta-
try w okresie jesiennym, w którym to wspa-
niała przyroda tatrzańska przybiera różne 
kolory.
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W Złotnikach k. Poznania otwarto Nickel 
BioCentrum – jeden z najnowocześniejszych 
w Wielkopolsce ośrodków biomedycznych 
o powierzchni użytkowej prawie 5 tys. m2. 

Ośrodek ten ma szansę w najbliższej przy-
szłości stać się jednym z ważniejszych cen-
trów rozwoju polskiego biobiznesu.  

Nickel BioCentrum jest jednym z pierw-
szych tego typu obiektów w Wielkopolsce, 
skupiającym polskie i zagraniczne podmioty 
działające w branży biotechnologicznej. Na 
ich potrzeby w nowo powstałym kompleksie 
przygotowano bardzo nowoczesną powierzch-
nię laboratoryjną oraz biurową, w tym prawie 
500 m2 pomieszczeń czystych, tzw. cleanro-
omów o klasie czystości B, C i D.

– Ze względu na kompleksowość oferowa-
nych usług podstawowych oraz okołobizneso-
wych nasz ośrodek jest projektem unikalnym 
na skalę krajową. Jeszcze przed oficjalnym 

W Złotnikach otwarto Nickel Biocentrum 
otwarciem wynajęliśmy już ponad 40% jego 
powierzchni – mówi Piotr Kwiatek, dyrektor 
ds. rozwoju NTPP. – Szczególnie interesującą 
propozycją w ramach Nickel BioCentrum jest 
z pewnością stworzony przez nas bioinkuba-
tor – w pełni wyposażona w specjalistyczny 
sprzęt, dedykowana biobiznesowi powierzch-
nia laboratoryjna. Oferujemy ją na bardzo 
preferencyjnych warunkach zespołom badaw-
czym oraz start-upom, które wymagają wspar-
cia na początku swojej biznesowej drogi.

Hanna Kolanowska-Pogrzebna
Gabinet	Starosty

Nowootwarta siedziba Nickel BioCentrum
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III. KATEGORIE WIEKOWE: 
1. Dziecięca – szkoły podstawowe;
2.  Młodzieżowa – szkoły gimnazjalne  

+ szkoły średnie;
3. Dorośli – od lat 18.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA: 
1.  Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich 

fotografujących i ma charakter otwarty.
2.  Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
3.  Prace należy nadsyłać w terminie od  

1 października do 16 listopada br.
4.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 29 li-

stopada 2012 r.
5.  Oceny prac i kwalifikacji na wystawę do-

kona Jury powołane przez organizatorów.
6.  Przewiduje się nagrody pieniężne i rze-

czowe dla autorów najbardziej interesują-
cych fotografii oraz wyróżnienia.

7.  Ogłoszenia wyników konkursu nastąpi 
podczas otwarcia wystawy pokonkurso-
wej, która odbędzie się dnia 29 listopa-
da 2012 r. o godzinie 17.00 w siedzibie 
Tatrzańskiej Agencji Promocji, Rozwoju 
i Kultury, ul. Tetmajera 24, „Jasny Pałac” 
w Zakopanem.

8.  Autorzy prac, którzy zechcą uczestni-
czyć w otwarciu wystawy pokonkursowej 
z uroczystym wręczeniem nagród przy-
jeżdżają na własny koszt.

9.  Wystawa prac będzie miała miejsce 
w siedzibie Tatrzańskiej Agencji Promo-
cji, Rozwoju i Kultury, ul. Tetmajera 24 
„Jasny Pałac” w Zakopanem w dniach od 
30 listopada do 20 grudnia 2012 r.

10.  Ilość prac: każdy autor może nadesłać 
10 prac w dowolnej technice, tj. zdję-
cia barwne, czarno-białe, przetworzone 
komputerowo.

11.  Format zdjęć powinien być zbliżony do 
rozmiarów 24 x 30 cm, przy czym krótszy 
bok nie może być mniejszy niż 24 cm.    

12.  Każdy uczestnik konkursu zobowiązany 
jest do nadesłania zdjęć na płycie CD 
w rozdzielczości 300 DPI. 

13.  Do prac powinna być dołączona i opa-
trzona GODŁEM koperta zawierająca: 
imię i nazwisko autora, adres do kore-
spondencji z kodem pocztowym, numer 
telefonu, kategorię wiekową.

14.  Prace powinny być opisane na odwrocie 

metryką zawierającą: godło autora, tytuł 
pracy lub zestawu zdjęć.

15.  Prace niespełniające regulaminu nie 
będą podlegały ocenie.

16.  Organizatorzy traktować będą nadesła-
ne fotografie z największa starannością, 
jednak nie biorą odpowiedzialności za 
ich ewentualne uszkodzenie (lub zagu-
bienie) podczas przesyłki.

17.  Prace należy przesyłać na adres: 
 Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji 
i Kultury, ul. Tetmajera 24, 34-500 Za-
kopane, z dopiskiem „TATRZAŃSKA 
JESIEŃ 2012”, lub składać osobiście 
w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzi-
bie Tatrzańskiej Agencji w sekretariacie 
– adres jak wyżej.

V. OCENA PRAC:
1.  Oceny prac dokona Jury powołane przez 

organizatorów.
2.  Jury będzie zwracało uwagę na zgodność 

tematyczną, sposób kadrowania, metodę 
ujęcia tematu, pomysłowość ujęć.

3.  Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

VI. NAGRODy: 
I nagroda – 1200 zł,
II nagroda – 700 zł,
III nagroda – 500 zł.
1.  Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
2.  Jury przysługuje prawo kwalifikowania 

do nagród oraz na wystawę zdjęć poje-
dynczych z zestawu autorskiego.

VII. POSTANOWIENIA OGóLNE: 
1.  Nadesłane prace mogą być wykorzystane 

w wydawnictwach reklamowych, folde-
rach oraz innych publikacjach wydanych 
przez Organizatora Konkursu z pominię-
ciem autorskich praw majątkowych (ho-
norarium), ale z podaniem imienia i na-
zwiska autora.

2.  Żadne nadesłane prace konkursowe nie 
podlegają zwrotowi uczestnikom konkur-
su.

3.  Udział w konkursie oznacza jednocześnie 
akceptację niniejszego regulaminu.

Ewa Czamańska
Tatrzańska	Agencja	Rozwoju,	Promocji	i	Kultury

W niedzielę 16 września 2012 r. we Wron-
czynie zakończono obchody 150-lecia powsta-
nia Kółek Rolniczych na Ziemiach Polskich.

Historia Kółek Rolniczych, powstałych 
z potrzeby serca polskich rolników, ma ścisłe 
powiązania z historią narodu i państwa pol-
skiego. Organizacja ta zawsze kierowała się, 
i kieruje nadal, zasadą wierności obowiązkom 
wobec Ojczyzny i polskiej ziemi. Na sztanda-
rach Kółek Rolniczych widnieje hasło: „Żywią 
i bronią”. Dlaczego Wronczyn stał się miej-
scem obchodów? Otóż dlatego, że przetrwanie 
Polaków w latach rozbiorów Polski należy do 
najbardziej zdumiewających zjawisk Europy. 
Naród Polski, wbrew precyzyjnym działaniom 
zaborców, które konsekwentnie były wcielane 
w życie, przetrwał między innymi dzięki ta-
kim działaczom jak Maksymilian Jackowski. 
Gospodarz majątku Pomarzanowice w roku 
1873 z ramienia Centralnego Towarzystwa 
Gospodarczego objął patronat nad parafialny-
mi Kółkami Rolniczymi, a na wieczny spoczy-
nek obrał sobie Wronczyn.

Obchody 150-lecia powstania  
Kółek Rolniczych w powiecie poznańskim

Należy podkreślić, że patronat ten sprawował 
do roku 1900 i był on głównym dziełem jego ży-
cia. Kółka Rolnicze w tamtym okresie były jed-
nym z ogniw szeroko pojętej obrony narodowo-
ści polskiej pod pruskim zaborem. Dlatego też  
społeczeństwo  z okazji tak pięknego jubileuszu 
nie zapomniało o patronie. Uroczystość rozpo-
częła się mszą św. sprawowaną przez Księdza  
Biskupa Bogdana Wojtusia. Po mszy przyby-
li na uroczystość goście i mieszkańcy gminy 
Pobiedziska udali się do grobu Maksymiliana 
Jackowskiego, gdzie złożono kwiaty i zapalono 
znicze. Następnie przemaszerowano do Zespołu 
Szkół we Wronczynie, gdzie również pod ta-
blicą pamiątkową Patrona  Maksymiliana Jac-
kowskiego złożono kwiaty. Następnie wszyscy 
zgromadzeni zostali zaproszeni do wysłuchania 
programu artystycznego przygotowanego przez 
dzieci i młodzież z miejscowej szkoły oraz pie-
śni w wykonaniu Chóru Melodia.

Obchody dofinansowano ze środków powiatu 
poznańskiego.

Maria Jankowska
UMiG	w	Pobiedziskach

Informacja o konkursie przekazana została przez Powiat Tatrzański, partnera Powiatu Po-
znańskiego na podstawie listu intencyjnego, podpisanego przez obydwa samorządy  

w dniu 13 sierpnia br. w Zakopanem.
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Po krótkim powitaniu gości w ratuszu 
przez Burmistrza Seelze Detlefa Schallhor-
na wszyscy przedstawiciele naszej gminy 
zostali zaproszeni na wieczór partnerstwa 
zorganizowany w Strzelnicy Bractwa Kur-
kowego w Seelze.

W sobotę delegacja spotkała się w ratuszu 
z burmistrzem Detlefem Schallhornem. Oma-
wiano dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na 
przyszłość. Po tym spotkaniu odbyła się krótka 
konferencja prasowa dla lokalnych gazet. Nasi 
partnerzy z Niemiec przygotowali bardzo inte-
resujący i zróżnicowany program wizyty. Or-
ganizacje z Mosiny, które również przyjechały 
z wizytą, miały w tym dniu spotkania ze swo-
imi odpowiednikami z Gminy Seelze. Główne 
uroczystości wizyty rozpoczął koncert zorga-
nizowany w  szkole im. Humboldta w Seelze, 
podczas którego mogliśmy wysłuchać Orkiestry 
Dętej z Mosiny oraz Modern Sound[s] Orchestra  
z Seelze. Wyjątkowe wrażenia na wszystkich 
słuchaczach koncertu wywarły utwory, które zo-
stały odegrane wspólnie przez obie orkiestry.

Koncert przeplatały przemówienia burmi-
strzów obu miast. Po koncercie goście zostali 
zaproszeni na uroczystą kolację zorganizowaną 
w szkole im. Rodzeństwa Scholl. Uświetnił ją 
kolejny koncert w wykonaniu Zespołu Wokal-
nego MY z Mosiny pod kierunkiem Danuty No-
wak-Połczyńskiej oraz kwartetu saksofonistów 
- Saxofresh z Seelze. 

Wizyta w partnerskiej Gminie Seelze
W dniach 7-10 września br. 67-osobowa grupa przedstawicieli Gminy Mosina gościła 

w Seelze, jednej z gmin Regionu Hanower. Władze samorządowe reprezentowali: Zofia 
Springer, Burmistrz Gminy Mosina, Waldemar Krzyżanowski, Zastępca Burmistrza, 
oraz Waldemar Waligórski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie.

Za długoletnie znakomite zasługi w ramach 
partnerstwa Niemcy wyróżnili 12 osób z Gminy 
Mosina: Burmistrz Zofię Springer, ks. Edwarda 
Majkę, Huberta Prałata, Stanisława Rembow-
skiego, Jacka Murkowskiego, Macieja Kubac-
kiego, Marka Dudka, Kingę Wośkowiak, Janinę 
Roeskau, Natalię Kreczmer, Marlenę Chmie-
lewską oraz Karolinę Adamczyk.

W niedzielę w godzinach przedpołudniowych 
delegacja oficjalna oraz przedstawiciele Mo-
sińsko-Puszczykowskiego Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego wzięli udział we mszy św. 
w kościele św. Trójcy w Seelze, koncelebrowa-
ną przez ks. Edwarda Majkę. Następnie odbyło 
się krótkie spotkanie w domu parafialnym.

Kolejnym punktem niedzielnego programu 
była wizyta u harcerzy w Lohnde, którzy przy-
gotowali spotkanie integracyjne w plenerze tuż 
obok swojej harcówki. Kulminacyjnym jego 
punktem był koncert (na potrzeby którego przy-
gotowano scenę przy kościele w Lohnde) obu 
orkiestr oraz Zespołu Wokalnego MY.  W tym 
dniu delegacja oficjalna została również zapro-
szona do miejscowości Velber, na uroczystości 
związane z jubileuszem 150-lecia tamtejszej 
straży pożarnej. Mieliśmy okazję zobaczyć 
nową Strażnicę oraz porozmawiać o możliwo-
ści nawiązania współpracy z jednostkami OSP 
w Gminie Mosina.

Wizyta w partnerskiej Gminie Seelze prze-
biegła w niezwykle sympatycznej i ciepłej at-
mosferze. Mamy nadzieję, że nawiązane nowe 
kontakty przełożą się na dalszy rozwój tego 
partnerstwa. Już teraz cieszymy się na kolejne 
spotkanie przedstawicielu obu gmin, które od-
będzie się jesienią przyszłego roku w Mosinie.

Organizatorzy wyjazdu delegacji z Mosiny 
do Seelze składają serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom, instytucjom i  organizacjom 
za zaangażowanie w przygotowanie i sprawny 
przebieg wizyty.

Marlena Chmielewska
Kierownik	Biura	Promocji	i	Komunikacji	Społecznej

Urząd	Miejski	w	Mosinie

Spotkanie władz partnerskich gmin w ratuszu
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„Naturalnie dookoła Poznania” to jeden 
z produktów turystycznych Powiatu Po-
znańskiego, który stawia na bogactwo sma-
ków, tradycję, kulturę z nią związaną i od-
nosi się do szeroko pojętej naturalności. Tak 
też było 15 września br, podczas VI Pikniku 
Cysterskiego „KONWENCJONALIA 2012 
– Przelejmy krew za Cysterki”, który został 
włączony do tego produktu.

Od godziny 15.00 do godziny 18.00 na pla-
cu przed Pałacem w Owińskach odbywały się 
przeróżne pokazy rzemiosł średniowiecznych, 
odtwarzanych przez członków grup rekon-
strukcyjnych, mieszkających na terenie Po-
wiatu Poznańskiego. Goście pikniku, ciekawi 
pracy kowala, mogli obserwować go w trakcie 
wykuwania najróżniejszych przedmiotów.

Każdy, kto miał ochotę posilić się, oprócz 
potraw, które były do nabycia na stoiskach, 
mógł sprawdzić smak podpłomyków. Ponad-
to atrakcją kulinarną tej imprezy był piernik 
wypiekany na potaszu – składniku pozyskiwa-
nym swego czasu przez Cysterki zamieszkują-
ce klasztor w Owińskach.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się miej-
sca, w których można było przymierzyć strój 
średniowiecznego rycerza oraz postrzelać 
z łuku lub rzucić oszczepem po uprzednim in-
struktarzu.

W międzyczasie każdy, kto jeszcze nie wi-
dział, bądź miał ochotę ponownie go odwiedzić, 
mógł wybrać się do jedynego w Europie Parku 

VI Piknik cysterski „KONWENcJONaLIa 
2012 – Przelejmy krew za cysterki”

Orientacji Przestrzennej, który został wybudo-
wany przy Ośrodku Szkolno–Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Justyna Siepietowska-Jarzyńska
Wydział	Promocji

  

Każdy głodny mógł sprawdzić, jak smakują podpłomyki Strój rycerza cieszył się dużym powodzeniem

Przed Pałacem w Owińskach odbywały się przeróżne pokazy 
rzemiosł średniowiecznych
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