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Potrzeby rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu już po raz czternasty 

przygotował opracowanie przedstawiające sytuację absolwen-
tów szkół na lokalnym rynku pracy. Tym razem obejmowało 
ono lata 2011/12. Uruchomiono również stronę internetową: 
www.absolwenci.poznan.pl, ilustrującą to zestawienie. Wirtual-
na prezentacja skierowana jest zarówno do młodych, poszuku-
jących swego miejsca na rynku pracy, jak i rodziców, którym 
leży na sercu zawodowa przyszłość dzieci. Na stronie można też 
sprawdzić swoje predyspozycje do danego zawodu, wykonując 
specjalny test.

W poznańskim PUP-ie pod koniec lutego 2013 roku zareje-
strowanych było ponad 23 tys. osób bezrobotnych, czyli o 21,5% 
więcej niż w analogicznym okresie roku 2012. Osoby w wieku 
do 25 roku życia stanowiły 12,68% ogółu, a ich udział w liczbie 
zarejestrowanych bezrobotnych spadł o 1,69 punktu procento-
wego w stosunku do lutego ubiegłego roku.

Z raportu wynika również, iż największy odsetek bezrobot-
nych jest w gronie absolwentów zasadniczych szkół zawodo-
wych (19,89%), natomiast najłatwiej przychodzi zdobycie pra-
cy absolwentom szkół wyższych (2,29% bezrobotnych) oraz li-
ceów ogólnokształcących i policealnych studiów zawodowych 
(3-4% pozostaje bez pracy). 

Jan Grabkowski, Starosta Poznański, przedstawiając raport, 
zwrócił uwagę, że niski odsetek bezrobotnych w powiecie po-
znańskim (5,4%), to m.in. zasługa bliskiej współpracy szkół 
powiatowych z lokalnymi przedsiębiorstwami, które pozwala-
ją uczniom zdobywać praktyczne umiejętności już od początku 
nauki. 

Klementyna Witczak-Albuquerque
Gabinet Starosty
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Prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Rektor Uniwersytetu oraz Jan Grabkowski, Starosta Poznański,  podczas podpisywania listu intencyjnego.

Powiat pomoże zdobyć
wiedzę praktyczną

Powiat Poznański wesprze Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w organizacji 
praktyk zawodowych dla studentów nowego kierunku studiów - Zarządzanie 
Państwem. Stosowny list intencyjny podpisał JM Rektor Uniwersytetu, 
prof. dr hab. Bronisław Marciniak oraz Jan Grabkowski, Starosta Poznański.

Uroczyste spotkanie w tej sprawie od-
było się 14 czerwca w Rektoracie Uniwer-
sytetu. Oprócz Starosty Poznańskiego listy 
intencyjne podpisali również Przemysław 
Pacia, Wicewojewoda Wielkopolski, Marek 
Woźniak, Marszałek Województwa Wielko-
polskiego oraz Ryszard Grobelny, Prezy-
dent Miasta Poznania.

Kierunek studiów Zarządzanie Pań-
stwem prowadził będzie Wydział Nauk Poli-
tycznych  i Dziennikarstwa UAM. Program 

zajęć ma w nowatorski sposób łączyć naukę 
na uczelni z nabywaniem umiejętności prak-
tycznych w urzędach terenowej administra-
cji rządowej i samorządowej, m.in.  w Sta-
rostwie Powiatowym oraz w Urzędzie Mia-
sta Poznań. Duży nacisk położony zostanie 
również na wiedzę z zakresu zarządzania 
funduszami i projektami Unii Europejskiej.

Michał Dziedzic
Asystent Starosty
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Powiat Poznański nagradza 
najlepszych strażaków

Podczas obchodów Powiatowego Dnia 
Strażaka, 18 maja 2013 r., na stadionie w Ple-
wiskach Jan Grabkowski, Starosta Poznański 
już po raz XIV wręczył nagrody w konkursie 
„Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”. Na-
grodzeni zostali:

– asp. Paweł Ruskowiak – Jednostka Ratow-
niczo-Gaśnicza nr 9 w Mosinie – I nagroda 
finansowa i tytuł „Strażaka Roku Powiatu 
Poznańskiego” dla strażaka z PSP; 

– dh Edward Dorna – OSP Dopiewo – I nagro-
da finansowa oraz tytuł „Strażaka Roku Po-
wiatu Poznańskiego” dla strażaka ochotnika;

– dh Mikołaj Stasiński – OSP Kostrzyn 
– II nagroda finansowa dla strażaka 
ochotnika;

– dh Krzysztof Słupski – OSP Biskupi-
ce – III nagroda finansowa dla strażaka 
ochotnika.

Obchody Dnia Strażaka, stanowiły także oka-
zję do wręczenia mianowań funkcjonariuszy PSP 
na wyższe stopnie, zaprzysiężenia nowowcielo-
nych do służby strażaków PSP, a także wręcze-
nia odznaczeń zasłużonym strażakom, druhom 
i zaproszonym gościom. Wśród odznaczonych 

w tym roku srebrnym medalem „Za zasługi dla 
pożarnictwa” byli Renata Ciurlik, Skarbnik Po-
wiatu Poznańskiego, oraz Paweł Kurosz, Dyrek-
tor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kry-
zysowego i Spraw Obywatelskich. 

Obchody Dnia Strażaka były również oka-
zją do przekazania nowego sprzętu do jednostek 
PSP i OSP. Strażacy PSP otrzymali w tym roku 
specjalistyczny wóz do ratownictwa wodnego 
oraz specjalistyczny kontener oświetleniowy, 
zaś druhowie OSP z Plewisk otrzymali nowy 
samochód pożarniczy GCBA, który zasadniczo 
wzmocni zdolności ratownicze Jednostki.

Zaprzysiężenie nowowcielonych do służby strażaków PSP.

Dh Edward Dorna z OSP Dopiewo otrzymuje tytuł Strażaka Roku 
Powiatu Poznańskiego.
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Uroczystości, których gospodarzem 
były władze samorządowe gminy Komor-
niki, zgromadziły przedstawicieli Komendy 
Wojewódzkiej i Miejskiej Straży Pożarnej, 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Miasta 
Poznania, Komendy Miejskiej Policji, oraz 
Związku Powiatowego i Wojewódzkiego 
OSP RP, a także rodziny strażaków i druhów. 
Po zakończeniu oficjalnych obchodów Dnia 
Strażaka jego uczestnicy i zaproszeni goście 
zostali ugoszczeni strażacką grochówką.

Rozwój form ratownictwa, poziomu sku-
teczności działania oraz bezpieczeństwa zawo-
dowego ratowników pełniących służbę w Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej, stanowią w znacznej mierze o spo-
łecznej randze i zaufaniu do strażaków. Dobre 
wyposażenie, wyszkolenie i sprawność ratow-
ników to gwarancja większego bezpieczeństwa 
ludzi i mienia. Mistrzostwo w zawodzie, twór-
czy stosunek do służby, wyrażający się w ini-
cjatywach i działaniach wybitnie przyczyniają 
się do wzrostu bezpieczeństwa ratowanych i ra-
towników oraz rozwoju ratownictwa. Podstawą 
ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu 
jest działalność Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zgodnie z regulaminem Konkursu „Strażak 
Roku Powiatu Poznańskiego” prawo zgłasza-
nia kandydatów ma wójt lub burmistrz wspól-
nie z zarządem gminnym Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w przypadku stra-
żaków ochotników oraz Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu dla 
strażaków zawodowych.

Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa,

Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obywatelskich 

Jan Grabkowski, Starosta Poznański przekazuje kluczyki do nowego wozu strażackiego.

Renata Ciurlik, Skarbnik Powiatu Poznańskiego, oraz Paweł Ku-
rosz, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzyso-
wego i Spraw Obywatelskich zostali odznaczeni srebrnym me-
dalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
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Wojewódzkie obchody 
Międzynarodowego Dnia Ochrony 

Zabytków w Owińskach
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 

Dzieci Niewidomych w Owińskach, na 
terenie którego znajduje się nowatorski 
na skalę europejską Park Orientacji Prze-
strzennej, był gospodarzem wojewódzkich 
obchodów Dnia Ochrony Zabytków. Orga-
nizatorzy uroczystości – Aleksander Sta-
rzyński, Wielkopolski Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków oraz Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański – wybrali to miejsce 
nieprzypadkowo. W ostatnich miesiącach 
zdobyło ono bowiem szereg prestiżowych 
nagród i wyróżnień. W połowie kwietnia za 
adaptację dawnego przyklasztornego parku 
cysterskiego wyróżniono Starostwo Powia-
towe w Poznaniu, wręczenie dyplomu mia-
ło miejsce podczas obchodów Międzynaro-

dowego Dnia Zabytków w Łowiczu. Kilka 
dni później Park wyróżniono w konkursie 
na „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekrea-
cyjny 2012”. Pod koniec maja natomiast 
obiekt zdobył nagrodę główną w VI edy-
cji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów 
Funduszy Europejskich” w kategorii „Miej-
sce przyjazne dzieciom”.

W wojewódzkich uroczystościach z oka-
zji Dnia Ochrony Zabytków uczestniczyli 
m.in. Piotr Florek, Wojewoda Wielkopol-
ski, Wiesław Biegański, Powiatowy Kon-
serwator Zabytków dla Powiatu Poznań-
skiego, włodarze sąsiednich samorządów 
powiatowych i gminnych oraz zaproszeni 
goście, wśród których znajdowała się liczna 

Jan Grabkowski, Starosta Poznański otrzymał wyróżnienie za szczególne zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków 
i dziedzictwa kulturowego.

Fo
t.

 T
o

m
a

sz
 S

ku
p

io



7B 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 c z e r w i e c  2 0 1 3

Fo
t.

 T
o

m
a

sz
 S

ku
p

io

grupa przedstawicieli środowiska konser-
watorskiego z Wielkopolski. Impreza była 
doskonałą okazją, by wyróżnić osoby ma-
jące szczególne zasługi w działalności na 
rzecz ochrony zabytków i dziedzictwa kul-
turowego. W ich gronie znaleźli się m.in. 
Wielkopolski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, który otrzymał pamiątkowy 
medal oraz Starosta Poznański, którego 
uhonorowano brązową statuetką w postaci 
stylizowanej kolumny romańskiej z koś-
cioła klasztornego kanoników regularnych 
w Trzemesznie. Wśród laureatów znajdo-
wał się także Wojciech Ziętkowski, Bur-
mistrz Środy Wielkopolskiej. Złote odznaki 
„Za opiekę nad zabytkami” otrzymało pię-
cioro pracowników Biura Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków w Poznaniu oraz pro-
boszczowie parafii położonych na terenie 
powiatu poznańskiego: ks. Roman Janecki 
z parafii pw. św. Wawrzyńca w Nieprusze-
wie oraz ks. Przemysław Kompf z parafii 
pw. św. Mikołaja w Wierzenicy.

Obchodom towarzyszyły okolicznościo-
we przemówienia Piotra Florka, Jana Grab-
kowskiego i Aleksandra Starzyńskiego, oraz 
wykłady prof. Jana Skuratowicza z Instytutu 
Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mi-
ckiewicza w Poznaniu o architekturze Wiel-
kopolski XIX wieku i Doroty Matyaszczyk, 
byłej kierownik poznańskiego oddziału Naro-
dowego Instytutu Dziedzictwa, na temat wy-
stroju malarskiego kościoła parafialnego pw. 
św. Jana Chrzciciela w Owińskach.

Część artystyczną imprezy przygoto-
wał zespół „Dzieci Papy”, składający się 
z wychowanków SOSW, pod kierowni-
ctwem Henryka Weredy. Uroczystości za-
mknęło zwiedzanie Parku Orientacji Prze-
strzennej, budynku Ośrodka wraz z muzeum 
tyflograficznym oraz kościoła.

Na podst. materiałów Powiatowego 
Konserwatora Zabytków.

Karolina Korcz
Gabinet starosty

Koncert zespołu „Dzieci Papy”.
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Dzień Rodziny stał się nie tylko wielkim 
świętem radości, ale także okazją do promo-
wania rodzinnej formy pieczy zastępczej i wo-
lontariatu rodzinnego.

Formuła wspólnego spotkania była inicja-
tywą wielu osób aktywnie wspierających pracę 
socjalizacyjną dzieci dotkniętych traumą, które 
wskazywały na ogromną potrzebę łamania ste-
reotypów związanych z postrzeganiem i funk-
cjonowaniem tzw. domów dziecka i promowania 
pieczy zastępczej, jako istotnego ogniwa w pro-
cesie readaptacji społecznej wychowanków i to 
nie tylko najmłodszych, ale także nastolatków.

Dzięki partnerowi spotkania – PCPR 
w Poznaniu oraz trenerom PRIDE, szkolącym 
kandydatów na rodziny zastępcze, pracują-
cym na co dzień w Domu Dziecka w Kórni-
ku-Bninie, możliwe było dotarcie do wielu 
osób, które w czasie wprowadzającej w temat 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz wolontariatu, 
mogły uzyskać odpowiedź na wiele, często 

bardzo osobistych pytań. Wolontariusze, któ-
rzy zgłosili się do placówki po tym spotkaniu, 
są dowodem, jak wielki jest potencjał ludzkiej 
dobroci i zrozumienia dla potrzeb tak boleś-
nie doświadczonych dzieci, które czekają 
na odpowiedzialną miłość dorosłych, a nade 
wszystko rodziców zastępczych. 

Dzień Rodziny, to ofiarowany sobie wzajem-
nie czas, o uatrakcyjnienie którego zadbali Przy-
jaciele Domu. Nie sposób nie wspomnieć o zapie-

Fo
t.

 M
a

g
d

a
le

n
a

 K
ru

p
a

Gości powitali: Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu oraz Dorota Pielichowska-Borysiewicz, Dyrektor 
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie

 Wspólne malowanie domków z tektury.
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Rodzinnie w Kórniku-Bninie

Dzień Rodziny pod patronatem honorowym Jana Grabkowskiego, Starosty 
Poznańskiego odbył się 8 czerwca, na terenie Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. 
Na wspólnym świętowaniu spotkali się wychowankowie placówek opiekuńczo-
wychowawczych z Kórnika, Kobylnicy, Rodzinnego Domu Dziecka ze Swarzędza 
oraz czterdzieścioro dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu poznańskiego. 
We wspólnej zabawie wzięli udział także Przyjaciele Domu wraz ze swoimi 
najbliższymi. W imieniu Starosty Poznańskiego wszystkich przywitał Zygmunt 
Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego.
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rających dech w piersiach wrażeniach z przejaż-
dżek pięknymi i głośnymi pojazdami z członkami 
Stowarzyszenia Motocyklistów Ziemi Średzkiej 
„Etyliniarze” oraz „Biały Orzeł”. Podziw budzili 
samochody terenowe Grupy Aktywnych „Awan-
garda”. O zdrowe ciało i emocje podczas wielu 
konkurencji zadbał Szkolny Związek Sportowy 
„Wielkopolska”. Wielką atrakcją dla najmłod-
szych był plener plastyczny przygotowany przez 
Fundację Serdecznik i wolontariuszy z Allegro, 
w tym wspólne malowanie domków z tektury, 
które angażowało nie tylko dzieci. Wielką przy-
jemność sprawił też pan Grzegorz, tata zastępczy 
i jego mini skansen. Zwierzęta, które część dzieci 
zna tylko z obrazków oraz stare urządzenia do 
mielenia kawy, wyrobu masła, a nade wszystko 
możliwość samodzielnego wyrabiania i upiecze-
nia w piecu chlebowym przepysznych bułeczek, 
dostarczyło wielu wrażeń, również smakowych. 

Historycznie było też w obozie braci rycerskiej, 
gdzie toczyły się regularne pojedynki, jak na 
prawdziwych turniejach. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyło się stoisko Strażaków z OSP 
z Dominowa, a pokaz ratownictwa medycznego 
podczas pozorowanego wypadku samochodo-
wego zadziwiał wszystkich oglądających go 
z zapartym tchem.

Wśród wielu Przyjaciół wspierających 
przedsięwzięcie, nie można pominąć Lucjany 
Kuźnickiej-Tylenda, Prezes TFP Spółki z o.o., 
która od lat wspiera Dom Dziecka w Kórniku-
Bninie i organizację imprez dla dzieci. Dzięki 
jej inicjatywie nie tylko nie zabrakło dobroci 
w postaci słodyczy, napojów i grillowania, ale 
także pracownicy firmy, jako wolontariusze 
uporządkowali kolejny odcinek lasu. 

Tak niewiele trzeba, by sprawić radość in-
nym, czasami wystarczy po prostu być. Właś-
nie dlatego, to był cudowny Dzień Rodziny 
dla wszystkich jego uczestników. Za ten dar 
jeszcze raz z serca dziękujemy mając nadzie-
ję, że takie wspólne spotkania wychowanków, 
wspierających ich rodzin oraz życzliwych 
Przyjaciół, na stałe wpiszą się w kalendarz po-
wiatowych imprez.

Dorota Pielichowska-Borysiewicz
Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie
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Jedna z atrakcji były zapierające dech w piersiach przejażdżki 
motocyklowe.

Uczestnicy „Dnia Rodziny”.
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II Zjazd Samorządów Metropolii Poznań
W czwartek, 9 maja 2013 r., w Cen-

trum Kultury Zamek w Poznaniu, odbył się 
II Zjazd Samorządów Metropolii Poznań. 
Zjazd poprzedziło posiedzenie Rady Metro-
polii (z udziałem Starosty Poznańskiego, Jana 
Grabkowskiego, Prezydenta Miasta Poznania, 
Ryszarda Grobelnego oraz wójtów i burmi-
strzów – członków Rady Metropolii Poznań), 
podczas którego przyjęto sprawozdanie fi-
nansowe za rok 2012. Zaprezentowano trzy 
projekty unijne, prowadzone w ramach Sto-
warzyszenia Metropolia Poznań: 

– „Koncepcja kierunków rozwoju 
przestrzennego Metropolii Poznań – po-
dejście zintegrowane”. Projekt ten uzyskał 
już dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego na działania wspierające jed-
nostki samorządu terytorialnego w zakresie 
planowania miejskich obszarów funkcjonal-
nych. Głównym celem projektu jest opra-
cowanie spójnej, zdefiniowanej obszarowo 
i promującej zintegrowane podejście do roz-
wiązywania problemów rozwojowych, kon-
cepcji kierunków rozwoju przestrzennego 
metropolii oraz opracowanie zasad wdraża-
nia ustaleń koncepcji do studiów uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gmin oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Wartość 
projektu wynosi 1 453 675,00 zł, z czego 
kwota dotacji to 1 308 307,50 zł, natomiast 
wkład własny to 145 375,50 zł.

– „Master Plan dla Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej”. Działając w imieniu Part-
nerów Stowarzyszenie przygotowało i złoży-
ło w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
projekt, który aplikuje o środki z Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. W ramach projektu zostaną 
przygotowane: koncepcja zintegrowanego 
transportu publicznego w oparciu o linie 
Poznańskiego Węzła Kolejowego z wydzie-
leniem kolejowego ruchu metropolitalnego; 
koncepcja budowy funkcjonalnych węzłów 
przesiadkowych w kierunku zwiększenia 

ich dostępności oraz oferowania usług kom-
plementarnych do komunikacji publicznej; 
projekty miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego wraz z koncepcjami 
modernizacji układów drogowych na wska-
zanych przez gminy obszarach wokół stacji 
i przystanków PKM, z zadaniem utworzenia 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych, 
z parkingami oraz funkcją usługowo-han-
dlową; inwentaryzacje istniejących obiektów 
stacyjnych oraz (w uzgodnieniu z gminami) 
koncepcje ich rewitalizacji, ze zmianą spo-
sobu użytkowania w kierunku świadczenia 
usług publicznych komplementarnych do ko-
munikacji. Wartość projektu to 1 907 609 zł.

– „Metropolitalny magnes inwesty-
cyjny”. Jego efektem ma być wspólna dla 
samorządów strategia pozyskiwania inwe-
storów dla metropolii. Projekt, którego li-
derem jest Miasto Poznań w partnerstwie 
z Powiatem Poznańskim, Stowarzyszeniem 
Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzy-
szeniem Metropolia Poznań, Centrum Ba-
dań Metropolitalnych, Polską Izbą Gospo-
darczą Importerów, Eksporterów i Koope-
racji oraz Stowarzyszeniem Inwestycje dla 
Poznania został złożony w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to 
1 816 860 zł.

W drugiej części Zjazdu omówiono 
działalność związków międzygminnych na 
terenie metropolii, tj. ZM Gospodarka Od-
padami Aglomeracji Poznańskiej, ZM Pusz-
cza Zielonka, ZM Schronisko dla Zwierząt 
– SCHRONISKO z siedzibą w Kostrzynie 
oraz stan prac nad utworzeniem ZM Trans-
port Metropolii Poznań i ZM Gospodarka 
Wodno-Ściekowa Metropolii Poznań.

Tomasz Skupio
Asystent Starosty
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UCHWAŁY
podjęte podczas Sesji Rady Powiatu w Poznaniu
w dniu 21 maja 2013 roku

Uchwała Nr XXVIII/262/IV/2013 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie: podtrzymania stanowiska zawartego 

w Uchwale Nr XXVI/249/IV/2013 Rady Powia-

tu w Poznaniu z dnia 20 marca 2013 r., w sprawie 

skarg……* na działania Starosty Poznańskiego.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142 poz. 1592 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 

558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; 

Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 

102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 

poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 

157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 

poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 

poz. 887, Nr 217 poz. 1281), art. 239 § 1 – Kodeks Postę-

powania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 

Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Podtrzymuje się stanowisko zawarte w Uchwale Nr 

XXVI/249/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 

20 marca 2013 r. w sprawie skarg……* na działania 

Starosty Poznańskiego.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu 

Rady Powiatu w Poznaniu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVIII/263/IV/2013 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie: przekazania Gminie Suchy Las zadań z za-

kresu wykonania inwestycji dotyczących poprawy bez-

pieczeństwa w obrębie przystanków autobusowych.

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 2002r. Nr 23 poz. 

220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr.153 poz. 

1271, Nr 200 poz. 1688, Nr214 poz. 1806, Dz. U. 

z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 

poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. 

z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. 

z 2009 r. Nr 92 poz.753, Nr 157 poz. 1241, Nr 157 

poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 

146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. 

Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) 

oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U.2013. 260), Rada Po-

wiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Powierza się Gminie Suchy Las zadania zarządzania 

drogami powiatowymi w zakresie wykonania inwe-

stycji dotyczących poprawy bezpieczeństwa w obrębie 

następujących przystanków:

Lp.
Nazwa  przy-

stanku

Lokalizacja  przy-

stanku

Nr drogi 

powiatowej

1.
Suchy Las 

– Krańcowa 1

Suchy las – ul. Ale-

jowa/ ul. Krańcowa
2431P

2.
Suchy Las 

– Krańcowa 2

Suchy Las – ul. Ale-

jowa/ ul. Krańcowa
2431P

3.
Suchy Las 

– Kościół 4

Suchy Las – ul. 

Sucholeska
2431P

4.
Biedrusko 

– Jesionowa 1

Biedrusko – ul. 

Poznańska
2406P

5.
Biedrusko 

– Jesionowa 2

Biedrusko – ul. 

Poznańska 2406P

poprzez wykonanie projektu organizacji ruchu drogo-

wego, wykonanie oznakowania pionowego i poziome-

go oraz budowę infrastruktury przystanków.

2. Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1 nastę-

puje na okres do dnia 31 grudnia 2013 r. 

§ 2.
1. Powierzenie zadań zarządzania publicznymi drogami 

powiatowymi w zakresie przedstawionym w § 1, nastą-

pi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem 

Gminy Suchy Las a Zarządem Powiatu w Poznaniu, 

które określi także sposób fi nansowania zadań.

2. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 1, fi nansowane 

będą ze środków Gminy Suchy Las i przekazane zosta-

nią powiatowi jako pomoc rzeczowa.
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§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr XXVIII/264/IV/2013 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Buk zadania za-

rządzania publiczną drogą powiatową nr 2496P 

– ul. Dobieżyńska w m. Buk.

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 2009r. 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, 

Nr 149 poz. 887) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca 

1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 

260), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Powierza się Gminie Buk zadanie zarządzania drogą 

powiatową nr 2496P Buk – Otusz w zakresie realizacji 

zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2496P 

na odcinku ul. ulicy Dobieżyńskiej w Buku – ETAP II 

(od ul. Sokoła do ul. Szarych Szeregów)”, będące zada-

niem powiatu. 

2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1, nastę-

puje na okres do 31 grudnia 2013 r. 

§ 2.
1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą 

powiatową w zakresie przedstawionym w § 1, nastąpi 

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem 

Poznańskim a Gminą Buk, które określi także sposób 

fi nansowania zadania.

2. Zadanie, o którym mowa w §1, fi nansowane będzie 

ze środków Powiatu Poznańskiego w kwocie stano-

wiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 

485.000,00 zł, a w pozostałym zakresie fi nansowane bę-

dzie ze środków Gminy Buk.

3. Zadanie, o którym mowa w § 1, w części fi nanso-

wanej ze środków Gminy Buk przekazane zostanie po-

wiatowi jako pomoc rzeczowa.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr XXVIII/265/IV/2013 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie: utworzenia obszaru ograniczonego użyt-

kowania dla odcinka drogi powiatowej nr 2406P 

od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 196 na terenie gminy Czerwonak.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142 poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 

62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 

poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 

1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. 

Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 

223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, 

poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, 

Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 

poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 

135 ust. 1, 3, 3a i 3b ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 

zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, 

Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, 

Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. 

Nr 19 poz. 100, Nr 20 poz. 106, Nr 79 poz. 666, Nr 130 

poz. 1070, Nr 215 poz. 1664, Dz. U. z 2010 r. Nr 21 

poz. 104, Nr 40 poz. 227, Nr 28 poz. 145, Nr 76 poz. 

489, Nr 119 poz. 804, Nr 152 poz. 1018 i 1019, Nr 182 

poz. 1228, Nr 229 poz. 1498, Nr 249 poz. 1657, Dz. U. 

z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 63 poz. 322, Nr 94 poz. 551, 

Nr 99 poz. 569, Nr 122 poz. 695, Nr 152 poz. 897, Nr 

178 poz. 1060, Nr 224 poz. 1341, Dz. U. z 2012 r. poz. 

460, poz. 951, poz.1342, poz. 1513, Dz. U. z 2013 r. poz. 

21, poz. 139, poz. 165, M.P. z 2008 r. Nr 79 poz. 698, Nr 

80 poz.707, M.P. z 2009 r. Nr 57 poz. 780, Nr 69 poz. 

893, M.P. z 2010 r. Nr 74 poz. 945, Nr 78 poz. 965, M.P. 

z 2011 r. Nr 94 poz. 957 i poz. 958, M.P. z 2012 r. poz. 

705, poz. 766), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co 

następuje:
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§ 1.
Tworzy się obszar ograniczonego użytkowania dla od-

cinka drogi powiatowej nr 2406P od mostu nad rzeką 

Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196 

na terenie gminy Czerwonak, zwany dalej „obszarem 

ograniczonego użytkowania”.

§ 2.
Granicę obszaru ograniczonego użytkowania wyzna-

cza się zgodnie z zasięgiem przekroczeń dopuszczal-

nych poziomów hałasu w środowisku określonych dla 

terenów chronionych akustycznie zgodnie z przepi-

sami ustawy Prawo ochrony środowiska i przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy.

§ 3.
Przebieg granicy obszaru ograniczonego użytkowania 

przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4.
Wykaz numerów ewidencyjnych działek położonych 

w granicach obszaru ograniczonego użytkowania 

określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5.
W obszarze ograniczonego użytkowania nie wprowadza 

się ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu ani spo-

sobu korzystania z terenu, a także nie określa się dodat-

kowych wymagań technicznych dotyczących budynków.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.

Uchwała Nr XXVIII/266/IV/2013 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego 

na rok 2013.

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 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm.: 

Dz. U. z 2002r. 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 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 

180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 

92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, 

poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. 

U. z 2011r. 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 2009r. o fi nansach pub-

licznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. 

U. z 2010r. 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 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 

201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, 

Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012r. poz. 1456, poz. 

1530, poz. 1548) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, 

co następuje :

W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 grud-

nia 2012r. Nr XXIV/221/IV/2012 w sprawie uchwale-

nia budżetu powiatu na rok 2013, zmienionej uchwałą 

Zarządu z dnia 9 stycznia 2013r. Nr 1680/2013, zmie-

nionej uchwałą Zarządu z dnia 1 lutego 2013r. Nr 

1712/2013, zmienionej uchwałą Rady z dnia 13 lutego 

2013 Nr XXV/229/IV/2013, zmienionej uchwałą Za-

rządu z dnia 26 lutego 2013r. Nr 1765/2013, zmienio-

nej uchwałą Rady z dnia 20 marca 2013 Nr XXVI/251/

IV/2013, zmienionej uchwałą Rady z dnia 17 kwietnia 

2013 Nr XXVII/260/IV/2013, wprowadza się następu-

jące zmiany:

§ 1.
W paragrafi e 1: 

1. Zwiększa się o kwotę 2.074.322 zł dochody budże-

tu Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą 

210.480.910 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:

1) zwiększa się o kwotę 1.999.194 zł dochody bieżące, 

które po zmianie wynoszą 200.939.463 zł (zgodnie 

z załącznikiem nr 1 i 1A),

2) zwiększa się o kwotę 75.128 zł dochody majątko-

we, które po zmianie wynoszą 9.541.447 zł (zgod-

nie z załącznikiem nr 1 i 1B). 

§ 2.
W paragrafi e 2: 

1. Zwiększa się o kwotę 2.074.322 zł wydatki budżetu 

Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 

229.428.829 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:

1) Zwiększa się o kwotę 1.356.322 zł wydatki bieżące, 

które po zmianach wynoszą 187.411.793 zł (zgod-

nie z załącznikiem nr 2A),

2) Zwiększa się o kwotę 718.000 zł wydatki mająt-

kowe, które po zmianach wynoszą 42.017.036 zł 

(zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym dotacje 
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majątkowe zwiększa się o kwotę 480.000 zł, któ-

re po zmianach wynoszą 8.308.652 zł (zgodnie 

z załącznikiem nr 2C).

2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt.1 doko-

nuje się następujących zmian: 

2) zwiększa się o kwotę 202.286 zł wydatki na wyna-

grodzenia i składki od nich naliczane, które po 

zmianach wynoszą 93.101.826 zł (zgodnie z za-

łącznikiem nr 3),

3) zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki na świadczenia 

na rzecz osób fi zycznych, które po zmianach wyno-

szą 6.627.423 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

4) zwiększa się o kwotę 145.000 zł wydatki przezna-

czone na realizację zadań realizowanych w drodze 

umów i porozumień miedzy jednostkami samo-

rządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 

5.040.675 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),

5) zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczo-

ne na dotacje bieżące udzielane z budżetu, które 

po zmianie wynoszą 4.981.360 zł (zgodnie z za-

łącznikiem nr 6), w tym:

b) zwiększa się o kwotę 5.000 zł dotacje celowe 

dla jednostek spoza sektora fi nansów publicz-

nych, które po zmianach wynoszą 2.920.860 zł, 

(zgodnie z załącznikiem nr 6B).

8) zmienia się wydatki na programy fi nansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 

1 pkt 2 i 3 ustawy o fi nansach publicznych, które 

po zmianach wynoszą 8.639.725 zł (zgodnie z za-

łącznikiem nr 7).

§ 3. 
W paragrafi e 3: 

Zmienia się dochody z wpływów z tytułu kar, o któ-

rych mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochro-

ny środowiska, które przeznacza się na fi nansowanie 

wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie 

określonym ustawą (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 4.
W paragrafi e 7:

Zwiększa się o kwotę 938.942 zł rezerwy, które po 

zmianie wynoszą 1.723.501 zł, w tym:

1. zwiększa się rezerwę ogólną przeznaczoną na wydat-

ki bieżące o kwotę 938.942 zł, która po zmianie wynosi 

1.022.501 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowią-

zuje w roku budżetowym 2013. 

Uchwała Nr XXVIII/267/IV/2013 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Powiatu Poznańskiego na lata 2013-2017.

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. 

Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. 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 2003r. 

Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 

167, poz. 1759, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. 

U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. 

U. z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. 

z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 

887, Nr 217, poz. 1281) art. 226, 227, 228, 230 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o fi nansach publicznych (Dz. 

U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010r. 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 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, 

poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. 

z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Powiatu 

w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 

2013r. Nr XXVI/252/IV/2013 w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017, 

zmienionej uchwałą Rady z dnia 17 kwietnia 2013r. 

Nr XXVII/261/IV/2013, wprowadza się zmianę za-

łączników nr 1 i nr 2, które otrzymują brzmienie jak 

w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2.
Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyję-

tych wartości.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr XXVIII/268/IV/2013 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego 

za 2012 rok. 

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 

220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558; Dz. U. z 2002 r. 

Nr 113 poz. 984; Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 1688; Dz. 

U. 2002 r. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 

1568; Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1271; Dz. U. 2004 r. 

Nr 102 poz. 1055; Dz. U. 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. 

U. 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Dz. U. 2008 r. Nr 223 poz. 

1458; Dz. U. 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U. 2010 r. Nr 

28 poz. 142 i 146; Dz. U. 2010 r. Nr 106 poz. 675; Dz. 

U. 2009 r. Nr 157 poz. 1241; Dz. U. 2010 r. Nr 40 poz. 

230; Dz. U. 2011 r. Nr 21 poz. 113; Dz. U. 2011 r. Nr 

217 poz. 1281; Dz. U. 2011 r. Nr 149 poz. 887) oraz art. 

270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U.  

z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 

835; Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1020; Dz. U. z 2010 r. 

Nr 96, poz. 620; Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1578; Dz. 

U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r. Nr 201 

poz. 1183; Dz. U. z 2011 r. 185 poz. 1092; Dz. U. z 2011 r. 

Nr 234 poz. 1386; Dz. U. z 2011 r. Nr 291 poz. 1707; Dz. 

U. z 2011 r. Nr 240 poz. 1429; Dz. U z 2012 r. poz. 1456; 

Dz. U. z 2012 r. poz. 1530; Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) 

Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie fi nansowe wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Poznańskie-

go za 2012 rok. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr XXVIII/269/IV/2013 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu w Pozna-

niu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. 

U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Dz. U.  z 2002 r. Nr 62 poz. 

558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984; Dz. U. 2002 r. Nr 

200 poz. 1688; Dz. U. 2002 r. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. 

2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 

1271; Dz. U. 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. 2007 r. 

Nr 173 poz. 1218; Dz. U. 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Dz. 

U. 2008 r. Nr 223 poz. 1458; Dz. U. 2009 r. Nr 92 poz. 

753; Dz. U. 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Dz. U. 2010 r. 

Nr 106 poz. 675; Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1241; Dz. 

U. 2010 r. Nr 40 poz. 230; Dz. U. 2011 r. Nr 21 poz. 113; 

Dz. U. 2011 r. Nr 217 poz. 1281; Dz. U. 2011 r. Nr 149 

poz. 887) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 

157, poz. 1240; Dz. U.  z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Dz. U. 

z 2010 r. Nr 123, poz. 835; Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 

1020; Dz. U.  z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Dz. U. z 2010 r. 

Nr 238, poz. 1578; Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1726; 

Dz. U. z 2011 r. Nr 201 poz. 1183; Dz. U. z 2011 r. 185 

poz. 1092; Dz. U. z 2011 r. Nr 234 poz. 1386; Dz. U.  

z 2011 r. Nr 291 poz. 1707; Dz. U. z 2011 r. Nr 240 poz. 

1429; Dz. U z 2012 r. poz. 1456; Dz. U.  z 2012 r. poz. 

1530; Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) Rada Powiatu w Po-

znaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Rada Powiatu w Poznaniu bezwzględną większością 

głosów, udziela Zarządowi Powiatu  w Poznaniu abso-

lutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienia do uchwał Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 maja 2013 r. znajdują się na stronie na stronie internetowej bip.powiat.poznan.pl, 

w zakładce Uchwały Rady Powiatu.
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu 
od 15 kwietnia do 17 maja 2013 r. 

Zarząd Powiatu odbył 9 protokołowanych 
posiedzeń: 15, 19, 24, 26 kwietnia, 2, 7, 10, 14, 
16 maja 2013 r. 

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zago-

spodarowania przestrzennego – 8 postanowień 

(w tym 1 postanowienie o nie uzgodnieniu), 

2. w sprawie przyznania środków fi nansowych na 

nagrody dla uczestników XX Wielkopolskiego 

Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, 

którego głównym organizatorem jest Towarzystwo 

Samorządowe w Koninie. Zarząd na ww. cel posta-

nowił przeznaczyć środki fi nansowe w wysokości 

1.000,00 zł. Etap powiatowy odbędzie się 22 maja 

2013 r. w Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoy-

skiego w Kórniku. W konkursie uczestniczyć bę-

dzie 24 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu po-

wiatu poznańskiego,

3. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali kon-

ferencyjnej nr 315 Zarządowi Spółki Wodnej 

Ochrony Wód Jeziora Kierskiego w celu zorga-

nizowania w dniu 25 kwietnia 2013 r. Walnego 

Zgromadzenia Spółki,

4. w sprawie zatwierdzenia podziału środków fi nan-

sowych na dofi nansowanie zadań edukacyjnych 

realizowanych przez szkoły z terenu powiatu po-

znańskiego. Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 

4.000,00 zł na dofi nansowanie konkursów przed-

miotowych organizowanych przez szkoły, z prze-

znaczeniem na zakup nagród dla uczestników:

− Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mól 

książkowy” organizowanego dla uczniów 

szkół gimnazjalnych przez Gimnazjum nr 1 

w Murowanej Goślinie – 2.000,00 zł,

− Konkursu „Matematyka bez Granic” organi-

zowanego dla uczniów z terenu powiatu po-

znańskiego przez Liceum Ogólnokształcące 

w Tarnowie Podgórnym – 1.500,00 zł, 

− Konkursu Języka Angielskiego „TAKE ON 

SIX” organizowanego dla uczniów szkół pod-

stawowych przez Szkołę Podstawową nr 2 im. 

Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie 

– 500,00 zł,

5. w sprawie zaopiniowania projektu Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na 

lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020. 

Opinia stanowi załącznik do uchwały,

6. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowa-

dzonego w trybie z wolnej ręki na roboty budow-

lane w ramach zamówienia uzupełniającego do 

umowy nr ZP.273.00144.2012 z dnia 14.12.2012 r. 

dotyczącej przedsięwzięcia pn.: „Remont budyn-

ku mieszkalnego nr 7 przy SOS-W dla Dzieci 

Niewidomych w Owińskach – Etap I – Remont 

klatki schodowej”. Zarząd zatwierdził wybór 

oferty złożonej przez Wykonawcę zaproszone-

go do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Zakład 

Ogólnobudowlany KOMPLEX Wycisk Zbigniew 

z siedzibą w Tulcach, za kwotę 16.700,00 zł brutto. 

Termin realizacji zamówienia zaplanowany został 

na okres do 27.05.2013 r.,

7. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przepro-

wadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na świadczenie usługi serwisowej, w tym dostar-

czanie materiałów eksploatacyjnych i części za-

miennych dla urządzeń wielofunkcyjnych typu 

KONICA MINOLTA użytkowanych w obiektach 

Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd za-

twierdził wybór oferty złożonej przez KONICA 

MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS POLSKA Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie, która na potrzeby 

porównania i oceny ofert zaproponowała kwotę 

214.315,20 zł brutto. Całkowita wartość umowy 

wyniesie 315.000,00 zł brutto. Termin realizacji 

zamówienia zaplanowany został na okres 36 m-cy 

od dnia 01.05.2013 r.,

8. w sprawie przeprowadzenia postępowania 

w trybie przetargu nieograniczonego na remont 

korytarza, wartowni i wybranych pomieszczeń 

piwnic w segmencie A i B wraz z wykonaniem 

zabezpieczeń ppoż., malowaniem toalet w seg-

mencie B i D, wymianą elementów stalowych 

balustrady dla osób niepełnosprawnych i miej-

scową naprawą elewacji; zatwierdzenia SIWZ; 

powołania komisji przetargowej. Remont wy-

konany zostanie w budynku Starostwa Powia-

towego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18. 
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Termin realizacji zaplanowany jest na okres do 

2 m-cy od dnia przekazania terenu budowy,

9. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zada-

nia publicznego pn. „VI Festiwal Kultury Ukraiń-

ska Wiosna w powiecie poznańskim”. Zarząd, bio-

rąc pod uwagę kryteria szczegółowe wyboru ofert, 

stwierdził celowość realizacji ww. zadania publicz-

nego. Zaakceptowana oferta została przygotowana 

przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pol-

ska-Ukraina”, z siedzibą w Poznaniu,

10. w sprawie celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Szanta Maria” czyli z piosenką żeglarską „Śla-

dami podróżników dookoła Poznania”. Zarząd, 

biorąc pod uwagę kryteria szczegółowe wyboru 

ofert, stwierdził celowość realizacji ww. zadania 

publicznego. Zaakceptowana oferta została przy-

gotowana przez Fundację im. Arkadego Fiedlera, 

z siedzibą w Puszczykowie,

11. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyzna-

nie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury za rok 2012. Wzór ogłoszenia stanowi za-

łącznik do uchwały. Wnioski mogą składać Starosta 

Poznański, Przewodniczący Rady Powiatu w Pozna-

niu, stowarzyszenia twórców i artystów działające 

na terenie powiatu poznańskiego, a także instytucje 

i podmioty zajmujące się organizowaniem i prowa-

dzeniem działalności kulturalnej na terenie powiatu 

poznańskiego oraz organy jednostek samorządu te-

rytorialnego, w terminie od 17 kwietnia do 17 maja 

2013 roku. Nagrody mogą być przyznawane, na 

podstawie oceny całokształtu działalności:

a) osobom fi zycznym:

− stale zamieszkałym na terenie powiatu 

poznańskiego i działającym na rzecz po-

wiatu poznańskiego,

− prowadzącym działalność na rzecz powia-

tu poznańskiego.

b) osobom prawnym:

− mającym siedzibę na terenie powiatu po-

znańskiego i działającym na rzecz powia-

tu poznańskiego,

− prowadzącym działalność na rzecz powia-

tu poznańskiego.

Komisja oceni zgłoszone kandydatury w terminie 

30 dni od daty zakończenia przyjmowania wniosków. 

Nagrodą jest nagroda pieniężna wraz z okolicznościo-

wym dyplomem. Za poszczególne miejsca przyznawa-

na jest nagroda w kwocie:

− za I miejsce – 8.000,00 zł netto,

− za II miejsce – 5.500,00 zł netto,

− za III miejsce – 2.500,00 zł netto,

Informacja o przyznanych nagrodach zostanie za-

mieszczona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiato-

wym w Poznaniu, w Biuletynie Powiatu Poznańskiego 

oraz na stronie www.powiat.poznan.pl.

12. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na 

przygotowanie projektów grafi cznych do materia-

łów promocyjnych Powiatu Poznańskiego – w wy-

sokości 12.500,00 zł brutto. Wykonanie projektów 

grafi cznych zlecone zostało panu dr Wojciechowi 

Janickiemu, który pełni funkcję kierownika Pra-

cowni Projektowania Znaku i Identyfi kacji na po-

znańskim Uniwersytecie Artystycznym. Projekty 

dotyczyć będą publikacji promocyjnych:

− Książeczka z przepisami kulinarnymi – format 

15x15 cm, 16 stron,

− Folder promocyjny powiatu poznańskiego 

– format B5, 28 stron,

− Folder promocyjny powiatu poznańskiego 

(wersja anglojęzyczna) – format B5, 28 stron,

− Folder promocyjny powiatu poznańskiego (wer-

sja niemieckojęzyczna) – format B5, 28 stron,

− Vademecum turysty cz. 1 – format 1/3 A4, 20 

stron,

− Vademecum turysty cz. 2 – format 1/3 A4, 36 

stron,

− Ulotka informacyjna A4 składane na 3 części 

„Aktywnie dookoła Poznania” – bez dat,

− Ulotka informacyjna A4 składane na 3 części 

„Aktywnie dookoła Poznania” – z datami,

− Ulotka informacyjna A4 składane na 3 części 

„Aktywnie dookoła Poznania" – po angielsku,

− Ulotka informacyjna A4 składane na 3 części 

„Aktywnie dookoła Poznania" – po niemiecku,

− Ulotka informacyjna A4 składane na 3 części 

„Naturalnie dookoła Poznania" – bez dat,

− Ulotka informacyjna A4 składane na 3 części 

„Naturalnie dookoła Poznania" – z datami,

− Ulotka informacyjna A4 składane na 3 części 

„Naturalnie dookoła Poznania" – po angielsku,

− Ulotka informacyjna A4 składane na 3 części 

„Naturalnie dookoła Poznania" – po niemie-

cku,

− Ulotka informacyjna A4 składane na 3 części 

„Śladami Podróżników dookoła Poznania” 

– bez dat,

− Ulotka informacyjna A4 składane na 3 części 

„Śladami Podróżników dookoła Poznania" 

– po angielsku,

− Ulotka informacyjna A4 składane na 3 części 

„Śladami Podróżników dookoła Poznania” 

– po niemiecku,

− Folder „Informator dla osób z niepełnospraw-

nościami" – format B5, 28 stron,



18 c z e r w i e c  2 0 1 3 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

13. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 

na kampanię reklamową Powiatu Poznańskiego 

w sieci Internet – w wysokości 12.000,00 zł brutto. 

Prace zostaną powierzone fi rmie Sunrise System 

sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W związku z uru-

chomieniem podstron serwisu internetowego Po-

wiatu Poznańskiego dedykowanych produktom 

turystycznym możliwe jest promowanie produk-

tów turystycznych poprzez mechanizm linków 

sponsorowanych w wyszukiwarce Google oraz 

na stronach partnerów sieci Google. Mechanizm 

promocji polegać będzie na ustanowieniu sponso-

rowanych linków prowadzących do stron interne-

towych opisujących bieżące imprezy odbywające 

się w ramach produktów turystycznych. Reklama, 

dzięki starannemu doborowi słów kluczowych, 

trafi ać będzie dokładnie do grupy osób zaintere-

sowanych tymi wydarzeniami, co przełoży się na 

skuteczność kampanii promocyjnej,

14. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na 

promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup 

czasu antenowego na emisję spotów reklamowych 

w Radiu Złote Przeboje Poznań, Radiu Roxy FM 

Poznań oraz Radiu Blue FM Poznań – w wyso-

kości 30.479,94 zł brutto. 30 sekundowe spoty 

reklamowe dot. produktów turystycznych „Ak-

tywnie dookoła Poznania”, „Naturalnie dookoła 

Poznania” oraz „Śladami Podróżników dookoła 

Poznania”, zostaną wyemitowane 570 razy. Spoty 

mają zachęcić do wzięcia udziału w wydarzeniach 

odbywających się od maja do października 2013 r., 

związanych z ww. produktami turystycznymi,

15. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Leszkowi 

Garwackiemu Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Poznaniu do wykonywania funk-

cji zarządcy drogi, a w szczególności do załatwia-

nia spraw i wydawania decyzji administracyjnych 

w zakresie ujętym w uchwale, oraz podczas nie-

obecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

w zakresie upoważnienia udzielonego Dyrektorowi 

ZDP. Upoważnienie ważne jest na czas pełnienia 

funkcji Zastępcy Dyrektora ZDP. Zarząd potwier-

dził skuteczność czynności dokonanych przez 

Z-cę Dyrektora ZPD w okresie od 23 października 

2012 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały,

16. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karinie 

Świejkowskiej Naczelnikowi Wydziału Inwesty-

cji i Nieruchomości Zarządu Dróg Powiatowych 

w Poznaniu do wykonywania funkcji zarządcy 

drogi, a w szczególności do załatwiania spraw 

i wydawania decyzji administracyjnych w zakre-

sie ujętym w uchwale. Upoważnienie ważne jest 

na czas pełnienia funkcji Naczelnikowi Wydziału 

Inwestycji i Nieruchomości ZDP,

17. w sprawie przeznaczenia środków na zakup czasu 

antenowego, produkcje reportaży radiowych oraz 

spotu reklamowego w Radiu Merkury, na potrzebę 

promocji produktów turystycznych Powiatu Po-

znańskiego w wysokości 26.758,80 zł brutto. Re-

portaże oraz spot wyprodukuje i wyemituje Polskie 

Radio, Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu, Radio 

Merkury SA (5 reportaży i spoty reklamowe),

18. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na przeprojektowanie 

dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakre-

sie dojścia dla osób niepełnosprawnych do części 

rewalidacyjnej Internatu ZS w Mosinie położone-

go przy ul. Topolowej 2, zatwierdzenia NWZ, po-

wołania komisji przetargowej,

19. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowa-

dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

modernizację dachu budynku Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka, po-

łożonego w Mosinie, ul. Kościelna 2. Zarząd zatwier-

dził wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Budowlane TYLIŃSKI Arkadiusz Tyliń-

ski, Jarosław Tyliński sp.j. z siedzibą w Lesznie, które 

zaoferowało realizację zadania za kwotę 82.410,00 zł 

brutto. W postępowaniu złożono 15 ofert, od kwoty 

82.410,00 zł do 144.379,88 zł brutto,

20. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowa-

dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę gadżetów reklamowych z logo Powiatu 

Poznańskiego z możliwością składania ofert częś-

ciowych – 9 części. Zarząd zatwierdził:

− Część nr 1 – Magnesy na lodówkę – wybór 

oferty złożonej przez BUTTERFLY Agencję 

Reklamową Agnieszka Borowy, z siedzibą 

w Szczecinie, która zaoferowała realizację za-

mówienia za kwotę 2.100,00 zł brutto. Zama-

wiający zamierzał przeznaczyć na realizację 

zamówienia 1.392,00 zł brutto. W budżecie 

Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały 

środki fi nansowe niezbędne do realizacji za-

dania w wysokości odpowiadającej cenie brut-

to wybranej oferty. Termin realizacji zadania 

zaplanowany został na okres do 14 dni robo-

czych od dnia podpisania umowy,

− Część nr 2 – Kosze piknikowe, rękawice sili-

konowe, łyżki drewniane, układanki listek, 

kubki, składane torby na zakupy, piórniki 

z fl amastrami, długopisy – wybór oferty zło-

żonej przez AGENCJĘ C4 Sp. z o.o., z siedzibą 
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w Warszawie, która zaoferowała realizację za-

mówienia za kwotę 17.084,50 zł brutto. Zama-

wiający zamierzał przeznaczyć na realizację 

zamówienia 25.800,00 zł brutto. Termin reali-

zacji zadania zaplanowany został na okres do 

14 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

− Część nr 3 – Śpiwory, koszulki rowerowe – wy-

bór oferty złożonej przez Pracownię Reklamy 

AD Halina Zaleńska, z siedzibą w Krakowie, 

która zaoferowała realizację zamówienia za 

kwotę 5.535,00 zł brutto. Zamawiający za-

mierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 

7.400,00 zł brutto. Termin realizacji zadania 

zaplanowany został na okres do 14 dni robo-

czych od dnia podpisania umowy,

− Część nr 4 – Opaski silikonowe, breloki, smy-

cze silikonowe wybór oferty złożonej przez 

Media Consulting Agency Irina Chicherina, 

z siedzibą we Wrocławiu, która zaoferowała 

realizację zamówienia za kwotę 9.102,00 zł 

brutto. Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na realizację zamówienia 7.800,00 zł brutto. 

W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpie-

czone zostały środki fi nansowe niezbędne do 

realizacji zadania w wysokości odpowiadającej 

cenie brutto wybranej oferty. Termin realizacji 

zadania zaplanowany został na okres do 14 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy,

− Część nr 5 – Torby rowerowe, kijki nordic 

walking – wybór oferty złożonej przez PRO-

FACTUM Krzysztof Pasierbek, Katarzyna 

Pasierbek Spółka Jawna, z siedzibą w Warsza-

wie, która zaoferowała realizację zamówienia 

za kwotę 5.140,00 zł brutto. Zamawiający za-

mierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 

6.000,00 zł brutto. Termin realizacji zadania 

zaplanowany został na okres do 14 dni robo-

czych od dnia podpisania umowy,

− Część nr 6 – Koszulki, czapki baseballowe 

– wybór oferty złożonej przez AUH ELWIRA 

Dariusz Płaczkiewicz, z siedzibą w Warszawie, 

która zaoferowała realizację zamówienia za 

kwotę 13.478,10 zł brutto. Zamawiający za-

mierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 

26.100,00 zł brutto. Termin realizacji zadania 

zaplanowany został na okres do 14 dni robo-

czych od dnia podpisania umowy,

− Część nr 7 – Plecaki, fartuchy, składane kosze 

piknikowe, parasole automatyczne – wybór 

oferty złożonej przez Media Consulting Agen-

cy Irina Chicherina, z siedzibą we Wrocławiu, 

która zaoferowała realizację zamówienia za 

kwotę 10.024,50 zł brutto. Zamawiający za-

mierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 

14.500,00 zł brutto. Termin realizacji zadania 

zaplanowany został na okres do 14 dni robo-

czych od dnia podpisania umowy,

− Część nr 8 – Torby papierowe – wybór ofer-

ty złożonej przez Media Consulting Agency 

Irina Chicherina, siedzibą we Wrocławiu, 

która zaoferowała realizację zamówienia za 

kwotę 12.300,00 zł brutto. Zamawiający za-

mierzał przeznaczyć na realizację zamówie-

nia 10.800,00 zł brutto. W budżecie Powiatu 

Poznańskiego zabezpieczone zostały środki 

fi nansowe niezbędne do realizacji zadania 

w wysokości odpowiadającej cenie brutto wy-

branej oferty. Termin realizacji zadania zapla-

nowany został na okres do 14 dni roboczych 

od dnia podpisania umowy,

− Część nr 9 – Naklejki, torby ekologiczne, składa-

ne aluminiowe osłony na szybę samochodową, 

koce termiczne i polarowe, miotełki ze skrobacz-

ką do szyb, latarki LED, zapachy samochodowe, 

ramki do tablic rejestracyjnych, t-shirty, torby 

podróżne, plecaki, kamizelki odblaskowe dla 

dzieci, zestawy narzędzi z latarką, kredki świeco-

we, zestawy lampek rowerowych, zestawy narzę-

dzi do roweru – wybór oferty złożonej przez MK 

STUDIO Agencję Reklamową Mirosław Komin, 

z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała reali-

zację zamówienia za kwotę 56.626,50 zł brutto. 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realiza-

cję zamówienia 72.000,00 zł brutto. Termin rea-

lizacji zadania zaplanowany został na okres do 2 

miesięcy od dnia podpisania umowy,

21. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 

na wykonanie i zakup zdjęć do publikacji promu-

jących produkt turystyczny Powiatu Poznańskie-

go „Naturalnie dookoła Poznania”  w wysokości 

2.168,88 zł brutto. Wykonanie zdjęć powierza się 

KAMA Studio z siedzibą w Poznaniu,

22. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na 

produkcję spotu reklamowego oraz zakup czasu an-

tenowego w Radiu Eska oznak oraz Radiu Eska Rock 

Poznań na potrzebę promocji produktu turystyczny 

Powiatu Poznańskiego „Aktywnie dookoła Pozna-

nia” w kwocie 8.018,37 zł brutto. „I Bieg Aktywnie 

dookoła Poznania”, który odbędzie się 1 września 

2013 r. to impreza odbywająca się ramach produktu 

turystycznego „Aktywnie dookoła Poznania”,

23. w sprawie zakupu pucharów Starosty Poznańskie-

go w związku z organizacją konkursów, imprez 

i festynów za kwotę 30.000,00 zł brutto. Wykonaw-

cą pucharów jest fi rma Podium Trofea Sportowe 

z siedzibą w Czerwonaku,
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24. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzo-

nego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę 

druku folderów promocyjnych dla projektu: „Wyklu-

czamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego 

w zakresie podnoszenia kwalifi kacji zawodowych 

i społecznych osób niepełnosprawnych”, współfi nan-

sowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez fi rmę 

4 kolory sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, która zaofe-

rowała realizację zamówienia za kwotę 1.490,00 zł 

brutto. Termin realizacji zamówienia – do 25 dni ka-

lendarzowych od dnia podpisania umowy,

25. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego 

na wykonywanie prac związanych z demontażem 

wraz z transportem i unieszkodliwieniem wyro-

bów zawierających azbest oraz transportem i unie-

szkodliwieniem zdeponowanych wyrobów zawie-

rających azbest; zatwierdzenia SIWZ; powołania 

komisji przetargowej,

26. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicz-

nych w roku 2013 (od 1 stycznia 2013 r.)

− 447,00 zł na jednego ucznia liceum ogólno-

kształcącego, 

− 82,00 zł na jednego ucznia liceum ogólno-

kształcącego dla dorosłych, 

− 81,00 zł na jednego ucznia uzupełniającego 

liceum ogólnokształcącego, 

− 90,00 zł na jednego ucznia technikum uzupeł-

niającego, 

− 89,00 zł na jednego ucznia szkoły policealnej.

27. w sprawie pokrycia kosztów 3-letniego wykorzy-

stywania zastrzeżonego godła „Najlepsze w Polsce” 

– „Th e best in Poland” przyznawanego laureatom 

I Edycji „Konkursu Jakości Funkcjonowania Samo-

rządów Terytorialnych” w wysokości 5.000 zł brutto,

28. w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, kul-

tury fi zycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz 

pomocy społecznej. Zarząd postanowił ogłosić 

otwarty konkurs ofert: 

a) Kultura i sztuka – 83.210,00 zł

− Upowszechnianie kultury ze szczegól-

nym nastawieniem na dzieci i mło-

dzież z powiatu poznańskiego („Dodaj 

szczyptę… powiatu”),

− Organizacja imprez mających znaczenie dla 

rozwoju kultury i integracji społeczności po-

wiatu poznańskiego („Dni Wagabundy”), 

− Wydawanie niekomercyjnych, niskona-

kładowych wydawnictw w postaci dru-

kowanej oraz innych technik zapisu, do-

tyczące tradycji i kultury obszaru powiatu 

poznańskiego,

b) Kultura fi zyczna – 77.600,00 zł

− Upowszechniane kultury fi zycznej ze 

szczególnym nastawieniem na dzieci 

i młodzież z powiatu poznańskiego,

− Organizowanie imprez sportowych, re-

kreacyjnych o zasięgu powiatowym, 

− Organizacja przygotowań i uczestni-

ctwa młodzieży reprezentującej powiat 

poznański w imprezach wojewódzkich, 

ogólnopolskich i międzynarodowych,

c) Ochrona i promocja zdrowia – 52.910,00 zł

− Edukacja zdrowotna i promocja zdrowego 

stylu życia poprzez organizację kampanii 

społecznych i innych wydarzeń lokalnych 

skierowanych do wszystkich mieszkań-

ców powiatu poznańskiego lub wybra-

nej grupy społecznej („Bezpieczeństwo 

mieszkańców powiatu poznańskiego. Stop 

wypadkom i urazom!” poprzez organiza-

cję i realizację kampanii edukacyjnej oraz 

innych wydarzeń lokalnych skierowanych 

do mieszkańców powiatu poznańskiego; 

Promocja zdrowia psychicznego „Profi -

laktyka zaburzeń depresyjnych oraz umie-

jętność radzenia sobie z nimi” poprzez 

organizację i realizację kampanii informa-

cyjno-edukacyjnej),

− Zmniejszenie szkód zdrowotnych i skut-

ków społecznych spowodowanych spo-

żywaniem alkoholu, paleniem tytoniu 

i używaniem narkotyków skierowane 

przede wszystkim do młodzieży z powiatu 

poznańskiego,

− Działania z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej w przypadkach zagroże-

nia życia lub zdrowia kierowane do miesz-

kańców powiatu poznańskiego, 

− Promocja i organizacja wolontariatu na 

terenie powiatu poznańskiego, 

d) Pomoc społeczna – 83.000,00 zł

− Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w ro-

dzinie, patologiom społecznym, uzależnie-

niom na terenie powiatu poznańskiego,

− Przeciwdziałanie dyskryminacji i wy-

kluczeniu społecznemu rodzin i grup ze 

środowisk ubogich i zagrożonych z terenu 

powiatu poznańskiego,

− Poprawa jakości życia ludzi starszych 

z powiatu poznańskiego i ich aktywności 

życiowej oraz rozwijanie zróżnicowanych 
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form opieki i usług dla tych osób – walka 

ze stereotypem człowieka starego – akty-

wizacja seniorów i kombatantów, wspiera-

nie grup wsparcia, 

− Integracja społeczna osób z zaburzeniami 

psychicznymi z powiatu poznańskiego,

− Samopomocowe inicjatywy organizacji 

pozarządowych, pacjentów i ich rodzin, 

służących rozwojowi form wsparcia spo-

łecznego dla osób z zaburzeniami psy-

chicznymi z powiatu poznańskiego (np. 

tworzenie Klubów Samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi),

− Promowanie idei rodzicielstwa zastępcze-

go w powiecie poznańskim,

− Ograniczenie skutków niepełnosprawno-

ści i zapobieganie wykluczeniu społecz-

nemu osób niepełnosprawnych z powiatu 

poznańskiego, 

− Promowanie aktywności osób niepeł-

noprawnych z powiatu poznańskiego 

w różnych dziedzinach życia społeczne-

go i zawodowego (I Powiatowy Przegląd 

Twórczości Artystycznej Osób Niepełno-

sprawnych – mieszkańców powiatu po-

znańskiego pn. „Zlot Talentów”), 

− Wspieranie działań na rzecz rozwijania 

zainteresowań i uzdolnień osób niepełno-

sprawnych z terenu powiatu poznańskiego,

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których re-

alizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 14 czerwca 

2013 r. a kończy nie później niż 10 grudnia 2013 r. 

Oferty przyjmowane były do 16 maja 2013 r.,

29. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na 

realizację zadania publicznego pn. „Szanta Maria” 

czyli z piosenką żeglarską „Śladami podróżników 

dookoła Poznania” przez Fundację im. Arkadego 

Fiedlera, z siedzibą w Puszczykowie – w wysokości 

9.750,00 zł brutto. Zarząd uchwałą nr 1853/2013 

z dnia 15 kwietnia 2013 r. stwierdził celowość re-

alizacji ww. zadania. Oferta została zamieszczona 

na 7 dni w BIP-ie, siedzibie organu jst oraz na stro-

nie internetowej www.powiat.poznan.pl. Do oferty 

nie zgłoszono żadnych uwag. Niniejsza uchwała 

będzie podstawą do zawarcia umowy z oferentem, 

30. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 

na realizację zadania publicznego pn. „VI Fe-

stiwal Kultury Ukraińska Wiosna w powiecie 

poznańskim” przez Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne „Polska-Ukraina”, z siedzibą w Po-

znaniu – w wysokości 9.640,00 zł brutto. Zarząd 

uchwałą nr 1852/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. 

stwierdził celowość realizacji ww. zadania. Ofer-

ta została zamieszczona na 7 dni w BIP-ie, sie-

dzibie organu jst oraz na stronie internetowej 

www.powiat.poznan.pl. Do oferty nie zgłoszono 

żadnych uwag. Niniejsza uchwała będzie podsta-

wą do zawarcia umowy z oferentem, 

31. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z realizacji 

zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultu-

ry i sztuki, kultury fi zycznej i turystyki, edukacji, 

ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecz-

nej przez organizacje pozarządowe, podmioty wy-

mienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku,

32. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji 

„Rocznego Programu Współpracy Powiatu Po-

znańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 usta-

wy o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie za rok 2012”, 

33. w sprawie przeprowadzenia postępowania w try-

bie przetargu nieograniczonego na sporządzenie 

dokumentacji projektowej oraz realizację zadania 

obejmującego swoim zakresem wykonanie insta-

lacji wentylacji i chłodzenia sali konferencyjnej 

budynku położonego w Poznaniu, przy ul. Sło-

wackiego 8; zatwierdzenia SIWZ; powołania ko-

misji przetargowej. Termin realizacji zamówienia 

zaplanowany został na okres 15 tygodni od dnia 

podpisania umowy, 

34. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przepro-

wadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na świadczenie usługi digitalizacji dokumentów 

ze zbioru Archiwum Zakładowego Starostwa Po-

wiatowego w Poznaniu. Zarząd zatwierdził wy-

bór oferty złożonej przez AD Acta S.A. z siedzibą 

w Łodzi, która na potrzeby porównania i oceny 

ofert zaproponowała kwotę 3.875,50 zł brutto. 

Termin realizacji zamówienia zaplanowany zo-

stał na okres do 16 sierpnia 2013 r. Zadanie bę-

dzie wykonywane do wykorzystania kwoty jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia, tj. wartości 98.000,00 zł brutto, 

35. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego na usługę wykonania 

kampanii promocyjnej produktu turystycznego „Na-

turalnie dookoła Poznania” z podziałem na 2 części:

− część nr 1 – Kampania prowadzona będzie 

przy głównych trasach wylotowych ze szcze-

gólnym uwzględnieniem tras w kierunku Ro-

kietnicy, Czerwonaka i Lubonia. Termin rea-

lizacji kampanii zaplanowany jest na okres od 

16 sierpnia do 15 września 2013 r.,
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− część nr 2 – Kampania prowadzona będzie 

przy głównych trasach wylotowych ze szcze-

gólnym uwzględnieniem tras w kierunku Ko-

mornik, Stęszewa i Buku. Termin realizacji 

kampanii zaplanowany jest na okres od 16.09 

do 15.10.2013 r., zatwierdzenia SIWZ; powo-

łania komisji przetargowej, 

36. w sprawie ponownego zatwierdzenia wyników 

Części nr 2 postępowania o udzielenie zamówie-

nia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę gadżetów reklamo-

wych z logo Powiatu Poznańskiego z możliwością 

składania ofert częściowych – 9 części. Zarząd 

w zakresie części nr 2 przeprowadzonego postę-

powania (dostawa koszy piknikowych, rękawic si-

likonowych, łyżek drewnianych, układanki listek, 

kubków, składanych toreb na zakupy, piórników 

z fl amastrami oraz długopisów) zatwierdził wybór 

oferty złożonej przez JOCKER STUDIO Spółka 

Jawna T. Maksym J. Trompeter – Maksym z siedzi-

bą w Krakowie, która zaoferowała realizację zamó-

wienia za kwotę 22.829,45 zł brutto. Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 

25.800,00 zł brutto. Ponowne zatwierdzenie wyni-

ków spowodowane jest odstąpieniem poprzednie-

go Wykonawcy od podpisania umowy, 

37. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 

na promocję powiatu poznańskiego poprzez za-

kup pakietu promocyjnego podczas Uroczystych 

Obchodów 20-lecia Działalności Galerii Miejskiej 

w Mosinie. W wysokości 3.000,00 zł brutto. Uro-

czystości, które organizowane są przez Mosiń-

ski Ośrodek Kultury, odbędą się 25 maja 2013 r. 

W ramach pakietu promocyjnego organizatorzy 

umieszczą logotyp powiatu w katalogu dokumen-

tującym dwudziestoletni dorobek placówki oraz 

informację w artykułach prasowych, spotach ra-

diowych o współfi nansowaniu imprezy przez po-

wiat poznański, a także umieszczą roll up w miej-

scu realizacji imprezy,

38. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na 

promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup 

pakietu promocyjnego podczas imprezy „Orinoko 

nad Wartą – puszczykowskie spotkania podróż-

nicze” w wysoko 4.500,00 zł brutto. Wydarzenie, 

które organizowane jest przez Fundację Fiedlerów, 

z siedzibą w Poznaniu, odbędzie się 8-9.06.2013 r. 

Wydarzenie „Orinoko nad Wartą – puszczykow-

skie spotkania podróżnicze” to impreza, która 

nawiązuje swym charakterem do produktu tury-

stycznego „Śladami podróżników dookoła Pozna-

nia”. W ramach tego wydarzenia odbędą się war-

sztaty plastyczne, bębniarskie, kulinarne, wystawa 

zdjęć podróżniczych. Zaproszony zostanie rów-

nież laureat nagrody Bursztynowy Motyl. Impreza 

odwołuje się do tradycji podróżniczych Arkadego 

Fiedlera, którego postać jest włączona w produkt,

39. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na 

promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup 

pakietu promocyjnego podczas wyprawy rowero-

wej „Z Powiatu Poznańskiego do Powiatu Tatrzań-

skiego na rowerze w wysokości 3.000,00 zł brutto. 

Wydarzenie, które organizowane jest przez Towa-

rzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las, odbędzie się 

w dniach od 20 maja do 1 czerwca 2013 r. W wy-

prawie udział weźmie 10 mieszkańców Suchego 

Lasu. W ramach pakietu promocyjnego zostaną za-

kupione dla wszystkich uczestników jednolite stro-

je rowerowe z umieszczonym w widocznym miej-

scu logotypem Powiatu Poznańskiego i produktu 

turystycznego „Aktywnie dookoła Poznania” oraz 

umieszczony i zaprezentowany logotyp i nazwa 

Powiat Poznański w ramach artykułów prasowych 

zapowiadających i podsumowujących wydarzenie, 

40. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

z PCSS dotyczącej udzielenia licencji na korzysta-

nie w roku 2013 z systemu elektronicznego „Na-

bór” (system wspomagający proces rekrutacji do 

szkół ponadgimnazjalnych). Umowa korzystania 

z licencji zostanie zawarta z Instytutem Chemii 

Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Super-

komputerowo-Sieciowe z siedzibą w Poznaniu, na 

okres od 2 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. 

Opłata licencyjna wynosi 5.424,30 zł brutto,

41. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na 

promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup 

pakietu promocyjnego podczas 65 Rocznicy Po-

wstania Państwa Izrael – w wysokości 2.000,00 zł. 

Uroczystość odbyła się 12 maja 2013 r. w Ogrodzie 

Botanicznym UAM w Poznaniu. Starosta Poznań-

ski objął wydarzenie honorowym patronatem,

42. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 

na pokrycie kosztów publikacji w dwutygodniku 

„Murowana Prawda” – w wysokości 2.000,00 zł 

brutto. Publikacja (emisja strony A4 w kolorze) 

zawierać będzie informacje dot. aktualnych dzia-

łań i wydarzeń w obrębie powiatu, 

43. w sprawie zatwierdzenia wyników prac komi-

sji konkursu „Strażak Roku Powiatu Poznań-

skiego”. Zarząd przyznał dwie pierwsze nagrody 

i tytuł „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” – po 

3.500,00 zł netto, jedną II nagrodę – 2.000,00 zł 

netto i jedną III nagrodę – 1.500,00 zł netto,

44. w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji 

konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznań-

skiego. Zarząd przyznał jedną pierwszą nagrodę 
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i tytuł „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego” 

– 3.500,00 zł netto, jedną II nagrodę – 2.000,00 zł 

netto i jedną III nagrodę 1.500,00 zł netto,

45. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

przeprowadzenia przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację na po-

trzeby ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 

w Bolechowie w ramach projektu: „Praktycznie 

gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW 

w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapow-

skiego w Bolechowie” współfi nansowanego z Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, szkoleń na 

– Część nr 1 – prawo jazdy kategorii B, część nr 2 

prawo jazdy kategorii C1 oraz kwalifi kację wstęp-

ną przyspieszoną. Zarząd zatwierdził w zakresie:

− części I – wybór oferty złożonej przez Kon-

sorcjum: Firma Usługowa MCTURBO Marek 

Cołta z siedzibą w Poznaniu – Lider, oraz EKS-

PERT Waldemar Misiorny z siedzibą w Pozna-

niu – Partner, które zaoferowało realizację za-

mówienia za kwotę 20.960,00 zł brutto, termin 

wykonania zadania zaplanowany został nas 

okres od 1.07.do 30.11.2013 r., na realizację 

zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 

28.000,00 zł brutto, 

− części II – unieważnił postępowanie, ponie-

waż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu,

46. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego na realizację na potrze-

by ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bole-

chowie w ramach projektu: „Praktycznie gotowi do 

pracy – program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS 

im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolecho-

wie” współfi nansowanego z Europejskiego Fundu-

szu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, szkoleń na prawo jazdy kategorii C1 

oraz kwalifi kację wstępną przyspieszoną, zatwier-

dzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej,

47. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenia zamówienia publicznego przepro-

wadzonego w trybie z wolnej ręki na przeprojek-

towanie dokumentacji budowlano-wykonawczej 

we zakresie dojścia dla osób niepełnosprawnych 

do części rewalidacyjnej Internatu ZS w Mosinie 

położonego przy ul. Topolowej 2. Zarząd zatwier-

dził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę za-

proszonego do wzięcia udziału w negocjacjach 

tj. Perspektywę Pracownię Projektową sp. z o.o. 

siedzibą w Krakowie, która zaoferowała realizację 

zamówienia za kwotę 11.070,00 zł brutto. Termin 

realizacji zamówienia – do 1 miesiąca od dnia 

podpisania umowy, na realizację zadania zamie-

rzano przeznaczyć kwotę 12.3000,00 zł brutto,

48. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenia zamówienia publicznego przepro-

wadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na przebudowę zaplecza technicznego Parku dla 

potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów 

Pułku w Owińskach, Pl. Przemysława 9. Zarząd 

zatwierdził wybór oferty złożonej przez Zakład 

Ogólnobudowlany KOMPLEX Zbigniew Wycisk 

z siedzibą w Tulcach, który zaoferował realizację 

zamówienia za kwotę 410.790,15 zł brutto, termin 

wykonania zadania zaplanowany został na okres 

do 16 tygodni od dnia podpisania umowy, na re-

alizację zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 

536.205,21 zł brutto,

49. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 

na potrzeby współorganizacji imprezy kulturalnej 

„ROCKietnica 2013” w wysokości 2.000,00 zł brut-

to. Impreza odbędzie się 10 sierpnia 2013 r. i ma na 

celu promowanie kultury muzycznej wśród miesz-

kańców powiatu,

50. w sprawie powołania komisji przetargowej do roz-

strzygnięcia przetargu pisemnego ograniczonego 

na oddanie w najem lokalu w nieruchomości poło-

żonej w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 stanowiącej 

własność Powiatu Poznańskiego,

51. w sprawie zasad likwidacji wyrobów zawierających 

azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 

2013 r. Zasady stanowią załącznik do uchwały,

52. w sprawie wyrażenia zgody na organizację spot-

kania z wolontariuszami powiatu poznańskiego 

w dniu 14 maja 2013 r. i przeznaczenia na ten cel 

kwoty 13.000,00 zł brutto,

53. w sprawie ustalenia Ośrodkowi Interwencji Kry-

zysowej w Kobylnicy innego terminu uiszczenia 

opłaty rocznej za rok 2013 z tytułu trwałego zarzą-

du – na dzień 30 listopada 2013 r.,

54. w sprawie ponownego zatwierdzenia wyników 

części nr 2, 3, 4, 7, 8 postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę gadżetów 

reklamowych z logo Powiatu Poznańskiego z moż-

liwością składania ofert częściowych – 9 części. 

Zarząd zatwierdził w zakresie: 

− Części nr 2 przeprowadzonego postępowa-

nia, dotyczącej dostawy koszy piknikowych, 

rękawic silikonowych, łyżek drewnianych, 

układanki listek, kubków, składanych toreb na 

zakupy, piórników z fl amastrami oraz długo-

pisów – wybór oferty złożonej przez Pracow-

nię Reklamy AD Halina Zaleńska z siedzibą 
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w Krakowie, która zaoferowała realizację za-

mówienia za kwotę 26.629,50 zł brutto. Ter-

min realizacji zadania zaplanowany został na 

okres do 14 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy. Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na realizację zamówienia 25.800,00 zł brutto. 

W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpie-

czone zostały środki fi nansowe niezbędne do 

realizacji zadania w wysokości odpowiadają-

cej cenie brutto wybranej oferty,

− Części nr 3 przeprowadzonego postępowania, 

dotyczącej dostawy śpiworów oraz koszulek 

rowerowych – wybór oferty złożonej przez 

BUTTERFLY Agencję Reklamową Agniesz-

ka Borowy z siedzibą w Szczecinie, która za-

oferowała realizację zamówienia za kwotę 

7.648,80 zł brutto. Termin realizacji zadania 

zaplanowany został na okres do 14 dni ro-

boczych od dnia podpisania umowy. Zama-

wiający zamierzał przeznaczyć na realizację 

zamówienia 7.400,00 zł brutto. W budżecie 

Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały 

środki fi nansowe niezbędne do realizacji za-

dania w wysokości odpowiadającej cenie brut-

to wybranej oferty,

− Części nr 4 przeprowadzonego postępowa-

nia, dotyczącej dostawy opasek silikonowych, 

breloków oraz smyczy silikonowych – wybór 

oferty złożonej przez BUTTERFLY Agencję 

Reklamową Agnieszka Borowy z siedzibą 

Szczecinie, która zaoferowała realizację za-

mówienia za kwotę 10.120,00 zł brutto. Ter-

min realizacji zadania zaplanowany został na 

okres do 14 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy. Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na realizację zamówienia 7.800,00 zł brutto. 

W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpie-

czone zostały środki fi nansowe niezbędne do 

realizacji zadania w wysokości odpowiadają-

cej cenie brutto wybranej oferty, 

− Części nr 7 przeprowadzonego postępowa-

nia, dotyczącej dostawy plecaków, fartuchów, 

składanych koszy piknikowych oraz paraso-

li automatycznych – wybór oferty złożonej 

przez BUTTERFLY Agencję Reklamową Ag-

nieszka Borowy z siedzibą w Szczecinie, która 

zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 

10.570,00zł brutto. Termin realizacji zadania 

zaplanowany został na okres do 14 dni robo-

czych od dnia podpisania umowy. Zamawiają-

cy zamierzał przeznaczyć na realizację zamó-

wienia 14.500,00 zł brutto,

− Części nr 8 przeprowadzonego postępowa-

nia, dotyczącej dostawy toreb papierowych 

– wybór oferty złożonej przez PRO-FACTUM 

Krzysztof Pasierbek, Katarzyna Pasierbek 

Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, które 

zaoferowało realizację zamówienia za kwotę 

13.350,00 zł brutto. Termin realizacji zadania 

zaplanowany został na okres do 14 dni ro-

boczych od dnia podpisania umowy. Zama-

wiający zamierzał przeznaczyć na realizację 

zamówienia 10.800,00 zł brutto. W budżecie 

Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały 

środki fi nansowe niezbędne do realizacji za-

dania w wysokości odpowiadającej cenie brut-

to wybranej oferty, 

55. w sprawie ustalenia stawek za najem sal w budyn-

ku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Ja-

ckowskiego 18 (sala 319 – 300,00 zł brutto/60 min., 

sala 315/180,00 zł brutto/60 min., ul. Słowackiego 

8 (sala 401 – 200,00 zł brutto/60 min.). Zarząd 

ustalił preferencyjną stawkę najmu w wysokości 

20,00 zł brutto/60 min. dla organizacji pożytku 

publicznego. Zastosowanie stawki preferencyjnej 

wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały. 

56. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na 

dokonanie wymiany wewnętrznej linii zasilającej 

na zasilaniu Internatu ZS w Puszczykowie z fi rmą 

Zakład Elektroinstalacyjny Maciej Madajczyk z sie-

dzibą w Zaniemyślu, na kwotę 3.805,40 zł brutto,

57. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przepro-

wadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę sprzętu komputerowegoi oprogramo-

wania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Po-

znaniu. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej 

przez Towarzystwo Handlowe ALPLAST sp. j 

A. Bąk i Spółka, która zaoferowała realizację za-

mówienia za kwotę 250.692,45 zł brutto. Termin 

realizacji umowy zaplanowany został na 14 dni od 

dnia podpisania umowy,

58. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na 

zakup ustników do smokerlyzera oraz rękawiczek 

jednorazowych w związku z organizacją punktu 

pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym 

powietrzu dla pracowników oraz klientów Staro-

stwa w wysokości 400,00 zł. 29 maja 2013 r. na te-

renie Starostwa Powiatowego zostanie przeprowa-

dzona akcja w ramach projektu Odświeżamy nasze 

miasta TOB3CIT (Tobacco Free Cities),

59. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 

na wsparcie organizacji XI Majowego Rodzinne-

go Pikniku Krwiodawców w wysokości 500,00 zł 
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brutto. Impreza odbyła się 19 maja 2013 r. na pola-

nie przy leśniczówce Poznań-Zieliniec,

60. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na 

promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup 

pakietu promocyjnego podczas imprezy „10 km 

Szpot Swarzędz” w kwocie 3.000,00 zł brutto. Im-

preza odbyła się 12 maja 2013 r. i miała na celu po-

pularyzację kultury fi zycznej,

61. w sprawie przeznaczenie środków fi nansowych na 

zakup usługi gastronomicznej na potrzeby spot-

kania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-

wawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 

w wysokości 5.000,00 zł brutto. Spotkanie, pod-

czas którego wręczone zostały nagrody Wojewody 

Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków odbyło się 15 maja 

2013 r. Elementem uroczystości były wykłady 

i wystąpienia m.in. nt. pocysterskiego zespołu 

klasztornego w Owińskach, a także występy pod-

opiecznych Ośrodka,

62. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie ter-

minu wykonania zadania pn. Budowa boiska lek-

koatletycznego przy LO im. M. Konopnickiej wraz 

z niezbędną infrastruktura techniczną w Puszczy-

kowie – do 14 sierpnia 2013 r. (z uwagi na warunki 

pogodowe w okresie od 14 stycznia do 10 kwietnia 

2013 r. nie było możliwości wykonywania robót 

w sposób zgodny z przepisami i warunkami tech-

nicznymi),

63. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przepro-

wadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych na zakup usługi hotelar-

skiej. Zarząd zatwierdził wybór usługi hotelarskiej 

Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w kwocie 

9.000,00 zł brutto na potrzeby organizacji szkole-

nia obronnego,

64. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZS 

w Puszczykowie ul. Kasprowicza 3,

65. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZS 

w Mosinie ul. Topolowa 2,

66. w sprawie powołania Komisji konkursowej eli-

minacji powiatowych XX edycji Wielkopolskiego 

Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,

67. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

na pełnienie nadzoru archeologicznego nad in-

westycjami „Przebudowa zaplecza technicznego 

parku dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkol-

no-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 

w Owińskach, Plac Przemysława 9 oraz Przebu-

dowa budynków magazynowo-gospodarczych, 

oznaczonych symbolami D i zmiana sposobu 

użytkowania dla potrzeb Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewido-

mych w Owińskach wraz z rozbudową o łącznik” 

z p. Barbarą Stolpak zamieszkałą w Poznaniu, za 

kwotę 4.000,00 zł brutto,

68. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego na modernizację klat-

ki schodowej ZS w Bolechowie – szkoła położona 

w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1, zatwier-

dzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,

69. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wy-

jazdu Radnych Powiatu Poznańskiego w dniach 

13-14 czerwca 2013 r. do Warszawy w celu 

zwiedzenia Sejmu RP oraz spotkania z parla-

mentarzystami i przeznaczenia na ten cel kwoty 

30.000,00 zł brutto,

70. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne prze-

kazanie środka trwałego stanowiącego własność 

Powiatu Poznańskiego na rzecz Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczy-

kowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. 

z o.o. w Puszczykowie (platformy schodowej dla 

osób niepełnosprawnych),

71. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyj-

nego, programów działalności i planu pracy śro-

dowiskowego Domu Samopomocy Maltańskiej 

z siedzibą w Puszczykowie na rok 2013. Zarząd za-

twierdził przedstawione przez Kierownika Domu 

Pomocy Maltańskiej: 

− Regulamin Organizacyjny Środowiskowego 

Domu Samopomocy – „Dom Pomocy Mal-

tańskiej” dla osób z zaburzeniami psychiczny-

mi – typu AB w Puszczykowie na rok 2013, 

− Plan Pracy Środowiskowego Domu Samo-

pomocy – „Dom Pomocy Maltańskiej” dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi – typu AB 

w Puszczykowie na rok 2013, 

− Program działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy – „Dom Pomocy Maltańskiej” 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi – typu 

A w Puszczykowie na rok 2013, 

− Program działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy – „Dom Pomocy Maltańskiej” 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi – typu 

B w Puszczykowie na rok 2013, 

72. w sprawie podziału środków fi nansowych na 

dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczy-

cieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

w 2013r. – dofi nansowanie studiów podyplomo-

wych dla nauczyciela DD w Kórniku-Bninie na 

kwotę 1.620,00 zł,
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73. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przepro-

wadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonywanie prac związanych z demonta-

żem wraz z transportem i unieszkodliwieniem 

wyrobów zawierających azbest oraz transportem 

i unieszkodliwieniem zdeponowanych wyrobów 

zawierających azbest. Zarząd zatwierdził wybór 

oferty złożonej przez EKO-MIX Konstanty Spurek 

z siedzibą we Wrocławiu, który zaoferował realiza-

cję zadania za kwotę 610.000,00 zł brutto. Termin 

wykonania zamówienia zaplanowano na okres do 

31 października 2013 r.,

74. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowa-

dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługę wykonania kampanii promocyjnej produktu 

turystycznego „Naturalnie dookoła Poznania” z po-

działem na 2 części. Zarząd zatwierdził w zakresie:

− części I – kampania przy głównych trasach 

wylotowych ze szczególnym uwzględnieniem 

tras w kierunku Rokietnicy, Czerwonaka i Lu-

bonia – wybór oferty złożonej przez AMS SA 

z siedzibą w Warszawie, która zaproponowała 

realizację zamówienia za kwotę 50.344,15 zł 

brutto, termin realizacji kampanii od 16.08. 

do 15.09.2013 r.,

− część II – kampania przy głównych trasach 

wylotowych ze szczególnym uwzględnieniem 

tras w kierunku Komornik, Stęszewa i Buku 

– wybór oferty złożonej przez AMS SA z sie-

dzibą w Warszawie, która zaproponowała rea-

lizację zamówienia za kwotę 50.344,15 zł brut-

to, termin realizacji kampanii od 16 sierpnia 

do 15 września 2013 r.,

75. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy na 

pełnienie nadzoru inwestorskiego – nad realizacją 

zadania „Przebudowa zaplecza technicznego parku 

dla potrzeb SOSW w Owińskach” z fi rmą NORD 

z siedzibą w Śremie, za kwotę 14.500,00 zł brutto,

76. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy na 

pełnienie nadzoru inwestorskiego – nad realizacją 

zadania „Modernizacja dachu budynku SOSW 

w Mosinie” z fi rmą NORD z siedzibą w Śremie, za 

kwotę 3.674,00 zł,

77. w sprawie zmiany uchwały nr 731/2011 Zarządu 

Powiatu w Poznaniu z dnia 4 listopada 2011 r. 

w sprawie zatwierdzenia Projektu „Mobilny Urząd” 

opracowanego w ramach programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty 

dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do 

zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodo-

wej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie po-

wiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w rea-

lizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych w regionie, zmienionej uchwałami 

nr 1207/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 

2 lipca 2012 r. oraz nr 1266/2012 Zarządu Powiatu 

w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2012 r. – zmiana do-

tyczy struktury źródeł fi nansowania wkładu włas-

nego na lata 2012 i 2013.

III. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla południowo-

zachodnich terenów wsi Czapury – projekt planu 

wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, zabudowy usługowej, zieleni nieurzą-

dzonej, teren parkingu, tereny dróg publicznych 

i wewnętrznych oraz teren ścieżki rowerowej. 

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w miejscowości Rokiet-

nica, rejon ulicy Trakt Napoleoński, gm. Rokiet-

nica – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 

usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 

drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg we-

wnętrznych, tereny parkingów i dróg wewnętrz-

nych. Poza granicami obszaru objętego planem 

znajduje się droga powiatowa nr 2423P w relacji 

Mrowino – Rokietnica o klasie technicznej drogi 

lokalnej (L). Ustalenia projektu planu uwzględnia-

ją uwagi zawarte w Postanowieniu Zarządu Powia-

tu z dnia 26.02.2013 roku, dot. skrzyżowania ulicy 

Szamotulskiej i ulicy Trakt Napoleoński i aktualne-

go przebiegu granic działek wynikającego z decyzji 

ZRID z dnia 13.08.2010 dla zadania „Przebudowa 

ulic Poznańskiej i Trakt Napoleoński w m. Starzy-

ny oraz ulicy Trakt Napoleoński w m. Rokietnica”. 

3. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Swa-

rzędz obejmującego tereny położone w miej-

scowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej 

stronie ul. Kórnickiej – projekt planu wyznacza: 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i usług nieuciążliwych, tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 

wielorodzinnej i usług nieuciążliwych, tereny 

usług nieuciążliwych, tereny usług oświaty, te-

reny usług oświaty i zieleni urządzonej, tereny 

usług sportu, tereny zieleni urządzonej i usług, 

tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni urzą-

dzonej i wód powierzchniowych, tereny zieleni 
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izolacyjnej, tereny infrastruktury technicznej 

związanej z gazownictwem, tereny infrastruk-

tury technicznej związanej z elektroenergetyką, 

tereny komunikacyjne. Na granicy opracowania 

planu przebiega droga powiatowa nr 2410P – ul. 

Średzka oznaczone symbolem 7KDZ. Przedmio-

towy projekt planu przewiduje poszerzenie drogi 

powiatowej na dz. o nr ewid. 148/3 do szerokości 

20 m. Opracowany w tym kształcie projekt planu 

wiązałby się z nakładami fi nansowymi ponie-

sionymi przez Powiat Poznański na ewentualne 

wykupy nieruchomości przeznaczonych pod po-

szerzenie drogi powiatowej. 

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Chludowo – rejon 

ul. Kościelnej i Maniewskiej, gm. Suchy Las – pro-

jekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, teren wód powierzchniowych, 

tereny dróg wewnętrznych, oraz teren drogi pub-

licznej dojazdowej. Zarząd Powiatu sygnalizuje, że 

intensywne zagospodarowanie terenów widnieją-

cych w ewidencji jako tereny rolnicze, wiąże się ze 

znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, proble-

mami komunikacyjnymi, i możliwością występo-

wania dyskomfortu oraz problemów w zakresie 

wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Inten-

sywny stopień zainwestowania niedostosowany do 

sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spię-

trzenie ruchu na drogach prowadzących w kierun-

ku miasta Poznania. Ustalenia projektu planu nie 

ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w Zielątkowie, na 

terenie działek o nr ewid. 113/3 i 113/4 – projekt 

planu wyznacza: teren zabudowy usługowej oraz 

teren zieleni urządzonej. Ustalenia projektu planu 

nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,

6. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejsco-

wości Mościenica, gm. Kórnik z następującvmi 

uwagami: 1. Obsługa komunikacyjna obszaru 

planu, winna odbywać się poprzez drogę gminną 

ul, Jesienną, 2. Sieci infrastruktury technicznej 

winny być lokalizowane poza pasem drogowym, 

w gminnych pasach infrastruktury technicznej 

(IT) – projekt planu wyznacza: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Droga Powiatowa 

nr 2470P ul. Mościenicka, zlokalizowana jest poza 

granicami opracowania. 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w Czerlejnku, gm. 

Kostrzyn, w obszarze części działki o nr ewid. 

58/2 – projekt planu wyznacza tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy 

usługowej i usług handlu, teren zieleni urządzonej, 

tereny zieleni izolacyjnej na terenach produkcyj-

nych, teren elektroenergetyki, tereny komunikacji, 

tereny dróg wewnętrznych. Na granicy opracowa-

nia przebiega droga powiatowa Z nr 2441P rela-

cji Kostrzyn – Kleszczewo o klasie technicznej Z. 

Obsługa komunikacyjna terenów mieszkaniowych 

odbywać się będzie poprzez planowane miejsce 

włączenia w drogę powiatową nr 2441P, z drogi 

wewnętrznej 1.KDW. Ustalenia projektu planu nie 

ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego części działki nr 248/1 

w Glince Duchownej, gm. Kostrzyn – projekt 

planu wyznacza tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów. Ustalenia projektu planu 

nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

III. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE 

PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY 

POWIATU:

1. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania dla odcinka drogi powiatowej nr 

2406P od mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowa-

nia z drogą wojewódzką nr 196 na terenie gminy 

Czerwonak,

2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego 

na rok 2013,

3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Powiatu Poznańskiego na lata 2013-2017.,

4. w sprawie przekazania Gminie Suchy Las zadań 

z zakresu wykonania inwestycji dotyczących po-

prawy bezpieczeństwa w obrębie przystanków au-

tobusowych,

5. w sprawie powierzenia gminie Buk zadania za-

rządzania publiczną drogą powiatową nr 2496P 

– ul. Dobieżyńska w m. Buk. 

IV. PODJĘTE POSTANOWIENIA:

1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie 

zmian w planach fi nansowych wydziałów Staro-

stwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie 

Powiatu Poznańskiego do konkursu w ramach 

POKL, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompe-

tencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomo-

ści języków obcych. Projekt „Język informatyka 

– podniesienie kwalifi kacji osób bezrobotnych 

z terenu powiatu poznańskiego” obejmuje 80 osób 

bezrobotnych, zamieszkałych na terenie powiatu 



28 c z e r w i e c  2 0 1 3 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

poznańskiego i zarejestrowanych w PUP w Pozna-

niu. Projekt, który realizowany będzie w okresie 

od 31 września 2013 r. do 31 maja 2014 r., będzie 

polegał na przeprowadzeniu wsparcia szkolenio-

wego z zakresu posługiwania się językiem obcym 

(40 osób) oraz z obsługi komputera (40 osób). 

Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 

254.400,00 zł. Wkład własny nie jest wymagany. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami:

− Radnego Zdzisława Mikołajczaka, zgłoszony 

podczas XXVI Sesji Rady Powiatu w Poznaniu 

w dniu 17.04.2013 r.

− Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Euro-

pejskiej Rady Powiatu z dn. 18 marca 2013 r.

4. Zarząd Powiatu, na wniosek Dyrektora DPS w Li-

sówkach wyraził zgodę na wycięcie 3 szt. drzew 

rosnących na działce nr 84/21 w obrębie Trzcielin, 

gm. Dopiewo stanowiącej własność Powiatu Po-

znańskiego. Z opinii fi tosanitarnej wynika, że drze-

wa osiągnęły znaczne rozmiary i wysokość i mają 

rozłożyste konary, w konarach widoczne są suche 

i połamane konary, drzewa rosną w bezpośrednim 

sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-hotelowej 

i w pobliżu studzienki kanalizacyjnej i mogą mieć 

negatywny wpływ na instalację kanalizacyjną i sta-

nowić zagrożenie dla otoczenia.

5. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przez 

Powiat deklaracji udziału w Partnerstwie w związ-

ku z działaniami w ramach projektu „Razem dla 

rozwoju rzemiosła”. Projekt realizowany jest przez 

Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu oraz 

Doradztwo Społeczne i Gospodarcze i wspófi nan-

sowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet VII – regionalne kadry gospodarki Dzia-

łanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw 

w regionie Poddziałanie 8.1.3. – Wzmacnianie lo-

kalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. Bie-

żąca działalność partnerstwa będzie prowadzona 

w formie spotkań przedstawicieli uczestniczących 

w nim podmiotów odbywających się co najmniej 

raz na kwartał. Deklaracja udziału nie wiąże się 

z żadnymi zobowiązaniami fi nansowymi oraz for-

malno-prawnymi.

6. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indy-

widualne dla ucznia II klasy Technikum ZS Nr 1 

w Swarzędzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo 

do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 

2012/2013.

7. Zarządu Powiatu przekazał Radzie Powiatu spra-

wozdania:

− z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie za 2012 r. obejmujące również dzia-

łania Zespołu ds. Pieczy zastępczej oraz wykaz 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

− z realizacji Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Poza-

rządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie za rok 2012”.

Sporządziła:
Justyna Nowakowska

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  m a j u  2 0 1 3  r .

 13 maja 2013 r.

odbyło się posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Podczas 

posiedzenia komisja podtrzymała swoje stanowisko 

zawarte w protokole z rozpatrzenia skarg, które były 

omawiane podczas marcowego posiedzenia komisji. 

Drugim tematem posiedzenia była kontynuacja kon-

troli realizacji budowy Parku Orientacji Przestrzennej 

w Owińskach. Na pytania członków komisji odpowia-

dali: Pan Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, 

Pan Bartosz Zawieja – Dyrektor Wydziału Tworzenia 

i Realizacji Projektów oraz Pan Maciej Grupa – Z-ca 

Dyrektora Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów.

 17 maja 2013 r.

miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Kultury, 

Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Promocji, 

Rozwoju i Integracji Europejskiej, którego gościem 

była Pani Daria Kowalska-Tonder, Dyrektor Wydziału 

Promocji Powiatu Poznańskiego, Pan Adam Habryło, 

Sekretarz Powiatu, Pan Tomasz Łubiński, Wicestarosta 

Poznański, oraz Pani Renata Ciurlik, Skarbnik Powia-

tu. Podczas posiedzenia omówiono i zaopiniowano 

sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Poznań-

skiego za rok 2012.

 16 maja 2013 r.

odbyło się posiedzenie Komisji Komunikacji, Budow-

nictwa i Infrastruktury. Na wstępie omówiono i za-

opiniowano jednogłośnie pozytywnie sprawozdanie 

z wykonania budżetu powiatu poznańskiego za rok 

2012 wraz z informacją o stanie mienia powiatu na 

dzień 31 grudnia 2012 r. W drugiej części spotkania 

Pan Zbigniew Rusak – Doradca Starosty Poznańskie-

go przedstawił szczegółowe informacje na temat Zin-

tegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego 

w Aglomeracji Poznańskiej. Po prezentacji odbyła 

się ożywiona dyskusja na omawiany temat. Komisja 

zaopiniowała również projekty uchwał na najbliższą 

sesję Rady Powiatu.

 15 maja 2013 r.

odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środo-

wiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty i Wychowania. 

W spotkaniu udział wzięli: Pan Tomasz Łubiński, Wice-

starosta Poznański, Pani Renata Ciurlik, Skarbnik Powia-

tu, Pan Romuald Grabiak, Dyrektor Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiato-

wego w Poznaniu, Pan Piotr Pietryga, Z-ca Dyrektora 

Wydziału Edukacji, oraz członkowie Komisji. Zgroma-

dzeni Radni omówili i zaopiniowali sprawozdanie z wy-

konania budżetu Powiatu Poznańskiego za 2012 r.

 21 maja 2013 r.

odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Gospoda-

rowania Mieniem Powiatu. Podczas spotkania przed-

stawiono informacje o wykonaniu budżetu powiatu za 

I kwartał 2013 r., oraz zaopiniowano projekty uchwał 

przewidziane na XXVIII sesję Rady Powiatu.

 14 maja 2013 r.

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia od-

była posiedzenie w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu. Po omówieniu spraw bieżących, Radni 

wzięli udział w uroczystej Gali Wolontariatu, podczas 

której nagrodzono wolontariuszy Powiatu Poznańskie-

go. W uroczystości udział wziął Pan Jan Grabkowski 

Starosta Poznański, Pan Piotr Burdajewicz Przewodni-

czący Rady, Pan Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu 

Powiatu, oraz przewodniczący Komisji – Pan Zbigniew 

Andrusiak.

Przygotowali: 
Karol Cenkier

Marta Marcinkowska
Hanna Kostołowska

Biuro Rady
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Powiatowe Zawody Obrony Cywilnej

Piętnaście drużyn ratownictwa ogólnego z gmin powiatu poznańskiego wzięło 
udział w zawodach sprawnościowych Formacji Obrony Cywilnej, które odbyły 
się 8 czerwca 2013 roku w Luboniu.

Zawodnicy mogli sprawdzić poziom swo-
jego przygotowania do prowadzenia akcji ra-
tunkowych w szczególnych warunkach, jak 
i przećwiczyć jej procedury. Uroczystego ot-
warcia zawodów dokonał Tomasz Łubiński, 
Wicestarosta Poznański.

Jako pierwsi w zawodach mogli się wykazać 
komendanci drużyn, którzy rozwiązywali test 
z wiedzy o zasadach funkcjonowania obrony 
cywilnej jak i z udzielania pierwszej pomocy.

Następnie drużyny musiały pokonać tor 
przeszkód, który składał się z 9 konkurencji: 

stawianie zadań drużynie, gaszenie miejsco-
wego źródła ognia, budowa zapory z worków, 
ratowanie tonącego, usunięcie przeszkody 
– drewniana belka, usunięcie przeszkody- pręt 
metalowy, odgruzowywanie poszkodowa-
nych, wydobycie rannych z zagruzowanego 
budynku i przygotowanie ich do przeniesienia 
oraz transport do miejsca udzielania pierwszej 
pomocy medycznej, udzielenie pierwszej po-
mocy medycznej poszkodowanym.

Pierwsze miejsce oraz puchar Starosty 
Poznańskiego wywalczyła drużyna z gminy 
Pobiedziska. Wszyscy zawodnicy otrzymali 

Konkurencja: Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
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 Zwycięska drużyna z gminy Pobiedziska.
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nagrody ufundowane przez Jana Grabkow-
skiego, Starostę Poznańskiego, który pełni 
funkcję Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Po-
znańskiego.

Wszystkim drużynom gratulujemy bardzo 
dobrych wyników i mamy nadzieję, że za rok 
również wykażą chęć wzięcia udziału w za-
wodach.

Izabela Twardecka
Wydział Bezpieczeństwa, 

Zarządzania Kryzysowego
 i Spraw ObywatelskichTomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański dokonał uroczystego 

otwarcia zawodów.

Konkurencja: gaszenie miejscowego źródła ognia.
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VIII Zawody Sportowo – Pożarnicze 
Powiatu Poznańskiego – Plewiska 2013

Już po raz ósmy druhny i druhowie reprezentujący jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu powiatu poznańskiego rywalizowali w Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych Powiatu Poznańskiego. Tegoroczne zmagania, 
w których udział wzięło 12 zespołów obyły się w dniu 18 maja br., na stadionie 
gminnym w Plewiskach.

Zgodnie z założeniami, celem Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych jest intensywne 
szkolenie pożarnicze niezbędne w przygoto-
waniu do działań ratowniczych, a zwłaszcza 
doskonalenie umiejętności obsługi sprzętu, 
ocena stanu wyszkolenia pożarniczego oraz 
popularyzacja zagadnień ochrony przeciw-
pożarowej. 

W trakcie zawodów, drużyny kobiet 
i mężczyzn rywalizowały na torze, który 
obejmował następujące zadania do wykona-
nia: dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzę-
tu (podestu), zbudowanie linii ssawnej, zbu-
dowanie linii głównej z 2 odcinków W-75, 
zbudowanie 2 linii gaśniczych (po 2 odcin-
ki W-52 każda), uruchomienie motopompy 

Zwycięskie drużyny: żeńska i męska z OSP Chludowo.
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i zassanie wody, podanie 2 prądów wody ze 
stanowisk gaśniczych, przewrócenie słup-
ków prądem wody.

W kategorii drużyn żeńskich miejsca na 
podium zdobyły kolejno:
1. OSP Chludowo 
2. OSP Puszczykowo 
3. OSP Kamionki.

W kategorii drużyn męskich najlepsze wy-
niki osiągnęły:
1. OSP Chludowo 
2. OSP Zakrzewo 
3. OSP Komorniki.

W imieniu Starosty Poznańskiego Pucha-
ry i nagrody rzeczowe dla najlepszych dru-
żyn wręczył Krzysztof Wiśniewski, Zastępca 
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, Zarzą-

dzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego. Wyróżnieni zostali 
także: najlepsza zawodniczka zawodów oraz 
najstarszy uczestnik zawodów. 

Zawody organizowane były przez: Ochot-
niczą Straż Pożarną w Plewiskach, Oddział 
Powiatowy ZOSP RP w Poznaniu, Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu oraz Gminę Komorni-
ki. Wsparcia udzieliła także Komenda Miej-
ska Policji w Poznaniu, która wystawiła patrol 
konny, zaprezentowała posiadane wozy po-
licyjne, a także zorganizowała dla najmłod-
szych mini miasteczko ruchu drogowego. 

Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa, 

Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich 

Komenda Miejska Policji w Poznaniu zorganizowała dla najmłodszych mini miasteczko ruchu drogowego.
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V Piknik na Końskiej Polanie, 
czyli Dzień Dziecka w Baranówku

Tradycyjnie już, na przełomie maja i czerwca Społeczność SOSW im. 
J. Korczaka w Mosinie świętowała Dzień Dziecka, bawiąc się podczas 
,,V Pikniku na Końskiej Polanie” w Baranówku, niedaleko Mosiny. Imprezę 
patronatem objął Starosta Poznański.

Uczestnicy pikniku spotkali się 29 maja, na 
terenie posiadłości Bohdana Smolenia, zaprzy-
jaźnionego od lat z ośrodkiem aktora i przy-
jaciela dzieci. Baranówko to także siedziba 
Fundacji Stworzenia Pana Smolenia, współor-
ganizatora imprezy, którą przygotowali i prze-
prowadzili nauczyciele SOSW we współpracy 
z gospodarzem terenu Joanną Kubisą.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przy-
jęli: Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański 
Waldemar Krzyżanowski, Wiceburmistrz Mo-
siny, Elżbieta Tonder, Pełnomocnik ds. Osób 
Niepełnosprawnych Starosty Poznańskiego 
a także Elżbieta Bijaczewska, Dyrektor PCPR 
w Poznaniu, oraz Krzysztof Milczarek, przed-
stawiciel Rotary Klub Poznań Puszczykowo. 
Obecni byli również przedstawiciele okolicz-
nych stowarzyszeń, fundacji, rady rodziców 
i zaprzyjaźnionych z ośrodkiem placówek.

Piknik otworzyła wicedyrektor SOSW 
Renata Pawłowicz, która przywitała gości 
w imieniu Organizatorów. Wicestarosta To-
masz Łubiński złożył wszystkim dzieciom ży-
czenia z okazji ich święta.

Wspólną zabawę rozpoczął występ ośrod-
kowego zespołu muzycznego Boom Banda. 
Po jego zakończeniu odbył się pokaz jazdy 
konnej w wykonaniu uczniów SOSW. Wszy-
scy widzowie byli pod dużym wrażeniem 
umiejętności młodych kowbojów. Jazdę ko-
mentowali Karolina Gutowska, Mistrzyni 
Polski w jeździectwie Western oraz Mariusz 
Kwaśniewski, prowadzący audycje w Radiu 
Merkury. Uczestnicy pokazu przygotowywali 
się do tego występu pod okiem trenerki Joan-
ny Kubisy. Kolejnym punktem programu był 
pokaz jazdy kaskaderskiej, tzw. pokaz dżygi-
tówki, czyli sztuki jazdy konnej o charakterze 
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Wicestarosta Tomasz Łubiński złożył wszystkim dzieciom życze-
nia z okazji ich święta.

Wspólną zabawę rozpoczął występ ośrodkowego zespołu mu-
zycznego Boom Banda.
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akrobatycznym, w wykonaniu formacji „ Apo-
linarski Group”.

Na aktywny udział w zabawie dali się 
też namówić wicestarosta Tomasz Łubiński 
oraz przedstawiciel Rotary Klub Krzysztof 
Milczarek biorąc udział w konkurencji ,,Wy-
ścigi z taczkami”. Sprawili tym mnóstwo ra-
dości wszystkim uczestnikom pikniku. Dla 
wszystkich chętnych zorganizowano stano-
wiska garncarskie oraz tkackie, a także sze-
reg konkurencji sportowych takich jak: mini 
tor przeszkód, skoki na batucie, strzały piłką 
do bramki, rzut podkową do celu, strzelanie 
z łuku oraz konkurs przeciągania liny. Każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Oprócz uczniów 
SOSW i podopiecznych Fundacji w pikniku 
uczestniczyli także uczniowie SP z Krosna 
i SP2 z Puszczykowa.

Jak na prawdziwy Dzień Dziecka przy-
stało, przedstawiciele rady rodziców i funda-
cji rozdawali małym i dużym dzieciom lody. 
Można też było podziwiać okoliczne krajo-
brazy podczas krótkiej przejażdżki bryczką. 
Do tańca przygrywał zespół folklorystyczny 
,,TU MY” z Gościejewa. Była pajda chleba 
ze smalcem i ogórkiem, grochówka, kiełbasa, 
a na deser słodkie rogaliki i napoje. Piknikową 
stołówkę obsługiwali wspierający całą impre-
zę wolontariusze firmy SIEMENS.

Imprezę zakończyła Dyrektor SOSW Bo-
żena Mazur, która podziękowała wszystkim 
zaangażowanym w przedsięwzięcie osobom.

Ewa Malinowska 
SOSW w Mosinie

Stanowisko tkackie również cieszyło się powodzeniem uczestników pikniku.
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W dniach 04-05 czerwca 2013r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 
odbyły się Wielkopolskie Dni Wody organizowane przez Powiat Poznański 
oraz Agencję Informacji i Ochrony Środowiska. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objęła senator Jadwiga Rotnicka, Przewodnicząca Komisji 
Ochrony Środowiska Senatu RP oraz Jan Grabkowski, Starosta Poznański. 
Po krótkich wystąpieniach gości honorowych, zaprezentowano najważniejsze 
zagadnienia związane z ochroną wód i racjonalnym wykorzystaniem zasobów 
wodnych. Głównymi tematami konferencji były problemy zagrożenia 
powodziowego, prawidłowego gospodarowania wodami opadowymi oraz 
rekreacja i bezpieczeństwo na obszarach wodnych. Omówiono także stan 
jakości wód w wielkopolskich kąpieliskach. 

IV Dni Wody

W trakcie dwudniowej konferencji poru-
szono wiele ważnych zagadnień odnoszących 
się do sytuacji lokalnych gmin leżących na 
terenie powiatu poznańskiego. Dyskutowano 
nad problematyką powodzi w powiecie po-
znańskim w 2012 r. oraz przedstawiono mapę 
zagrożenia powodziowego. 

Obecny na konferencji Tomasz Łubiński, 
Wicestarosta Poznański poinformował, że na 
rok 2013 Powiat Poznański zabezpieczył środ-
ki w wysokości 505 000 zł na zarządzanie kry-
zysowe. Wskazał również, iż likwidacja szkód 
po powodzi w 2010 r. w majątkach gmin: Mu-
rowana Goślina, Mosina i Puszczykowo wy-
niosła 1 825 000 zł przy łącznych szkodach 
w powiecie w wysokości 2 325 000 zł. 

W ramach zadań z zakresu zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego Powiat Poznań-

ski zakupił w ostatnim czasie 19 pomp szla-
mowych wraz z wyposażeniem, które przeka-
zano do jednostek OSP Krajowego Systemu 
Ratowniczo – Gaśniczego. Powiat Poznań-
ski wydał również opracowanie „Powódź 
w Powiecie Poznańskim w 2010 r.”, z którego 
można korzystać w BIP-ie w zakładce Bez-
pieczeństwo Publiczne. 

Spośród wszystkich przedstawicieli za-
interesowanych gmin, w spotkaniu wzięli 
udział jedynie przedstawiciele gminy Kórnik 
i Luboń. Niestety zabrakło radnych powiatu 
poznańskiego. 

Romuald Grabiak
Dyrektor Wydziału
Maja Karasiewicz

Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
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Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański podczas wystąpienia na konferencji pn. Wielkopolskich Dni Wody.
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Z myślą o potencjale artystycznym, jaki mają w sobie osoby niepełnosprawne 
powstał projekt organizacji I Powiatowego Przeglądu Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu poznańskiego 
pn. „ZLOT TALENTÓW”, którego finał odbędzie się 27 września 2013 roku 
w Puszczykowie. 

„Zlot Talentów” w powiecie poznańskim

Podczas imprezy artyści będą 
mogli zaprezentować swoje uzdol-
nienia w następujących dziedzinach 
sztuki: plastycznej, literackiej, mu-
zycznej, tanecznej, recytatorskiej 
i teatralnej. 

Na laureatów czekać będą nagro-
dy rzeczowe. Spośród wszystkich 
uczestników przeglądu wyłoniony 
zostanie „Talent Roku 2013”, który 
otrzyma nagrodę indywidualną. 

Zgłoszenia zarówno od osób 
indywidualnych jak i placówek 
lub organizacji przyjmowane są 
do 10 lipca 2013 roku.

Szczegółowe informacje na te-
mat przeglądu oraz karta zgłoszeń 
na stronach: 

www.maltadom.fc.pl,
www.powiat.poznan.pl lub pod 

nr tel. 61 819 44 46, 507 117 248, 
maltadom@wp.pl.

Organizator: Fundacja Polskich 
Kawalerów Maltańskich. Pomoc 
Maltańska. 

Projekt finansowany z budżetu 
powiatu poznańskiego. 

Anna Jaworska
Wydział Promocji
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Jubileusz 20-lecia 
Galerii Miejskiej w Mosinie

25 maja 2013 roku Galeria Miejska w Mo-
sinie obchodziła swoje 20-lecie. Obchody jubi-
leuszu uświetnił wernisaż malarstwa profesorów 
Bogdana Wegnera i Jacka Strzeleckiego. Hono-
rowym patronatem obchody objął Jan Grabkow-
ski, Starosta Poznański, który przekazał list gra-
tulacyjny dla Rady Artystycznej Galerii. W uro-
czystościach uczestniczyli: Mieczysław Ferenc, 
Członek Zarządu Powiatu, władze samorządowe 
Gminy Mosina, rektorzy i profesorowie Uniwer-
sytetu Artystycznego w Poznaniu (UAP), wielu 
zaproszonych gości oraz liczni mieszkańcy 
Mosiny, Puszczykowa i innych gmin powiatu. 
Obecny na jubileuszu prof. Andrzej Łubowski, 
Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków 
podkreślił wysoką rangę Galerii w środowisku 
artystycznym Poznania i Wielkopolski. 

Galeria Miejska w Mosinie powstała 
w 1993 roku z inicjatywy mieszkających tu pe-
dagogów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych (dziś Uniwersytetu Artystyczne-
go) w Poznaniu: profesorów Bogdana Wegne-
ra i Jacka Strzeleckiego. Mieści się w zabytko-
wym budynku dawnej bożnicy żydowskiej, co 
nadaje jej niezwykłego charakteru i klimatu. 
Od początku na wernisaże przybywało wie-
lu gości, artystów, profesorów i studentów, 
którzy zaciekawieni nowym miejscem sztuki 

chętnie prezentowali tu swoje prace. Wysoki 
poziom przedstawianych ekspozycji gwaran-
tuje patronat artystyczny rektora i pedagogów 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

W ciągu 20 lat Galeria Miejska w Mosi-
nie zorganizowała ponad 200 wystaw rów-
nież poza Mosiną na zaproszenie placówek 
kulturalnych gmin Powiatu Poznańskiego 
i miast Wielkopolski. Galeria prezentuje ar-
tystów profesjonalnych z określonym dorob-
kiem artystycznym; wielu z nich to profeso-
rowie UAP zamieszkujący na terenie Mosiny 
i Puszczykowa. Z okazji jubileuszu wydano 
współfinansowany przez Powiat Poznański 
katalog prac artystów, mieszkańców Mosiny. 

Działalność Galerii Miejskiej w Mosinie 
przyczynia się znacząco do promocji Powiatu 
Poznańskiego i stanowi ważny punkt na kultu-
ralnej mapie kraju. Wielka w tym zasługa dy-
rektora i pracowników Mosińskiego Ośrodka 
Kultury, w szczególności pani Doroty Strze-
leckiej, która przez 20 lat z ogromnym zaan-
gażowaniem pełni funkcję Kierownika Arty-
stycznego Galerii w Mosinie.

Zdzisław Mikołajczak
Radny Powiatu Poznańskiego 
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Na zdjęciu od lewej: Jacek Jagielski, Lech Frąckowiak, Grzegorz Keczmerski, Natalia Wegner, Marek Przybył, Bogdan Wegner, Jacek 
Strzelecki, Józef Drążkiewicz, Piotr Tetlak, Dorota Strzelecka, Wiesław Koronowski, Wojciech Kujawski.
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Podróżuj dookoła świata z TRAMPkiem!

Czy możliwe aby Puszcza Amazońska wyrosła w Puszczykowie? Czy lwa 
i słonia można spotkać w Uzarzewie? Czy o życiu w Indiach można posłuchać 
w Chludowie? Niemożliwe staje się możliwe, jeżeli wyruszysz „Śladami 
podróżników dookoła Poznania” razem z Dominikiem Trampem!

Mówią na niego TRAMPek nie dlatego, 
że chodzi w trampkach, ale dlatego, że jego 
pasją są podróże. TRAMPek zabiera nas 
w wirtualną podróż do Ameryki Południowej 
na wielkie polowanie na komary, na sawan-
nę afrykańską, na naukę tradycyjnego tańca 
indyjskiego, do Australii i na poszukiwanie 
śladów starożytnej Troi, a wszystko dlate-
go, iż zwiedza świat z Arkadym Fiedlerem, 
o. Marianem Żelazkiem, hrabią Zamoyskim 
i hrabią Raczyńskim.

Do przekraczania granic muzeów nie-
zbędny będzie „Paszport podróżnika”. Jest 
on przepustką do gry, której planszą jest 
niemal cały powiat poznański. Wystarczy 
przybić cztery pieczątki w czterech miej-
scach regionu i dzięki temu zdobyć nagrodę. 
Paszporty dodawane są bezpłatnie do każ-
dego biletu wstępu do Zamku w Kórniku, 
Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego 
Fiedlera, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie-
go w Uzarzewie, a także w Zgromadzeniu 
Zakonnym ojców Werbistów w Chludowie. 
Od 2014 roku piątą pieczątkę będzie można 
także otrzymać w pałacu w Rogalinie, który 
obecnie przechodzi remont.

Aby podjąć wyzwanie i podróżować 
z TRAMPkiem, należy ściągnąć aplikację 
z serwisu Google Play lub AppStore. Aplika-
cja została przygotowana na urządzenia z sy-
stemem operacyjnym Android i iOS. Każdy 
kontynent to inna gra połączona z quizem 
wiedzy. Wkrótce TRAMPKa będzie można 
również spotkać w serwisach społecznościo-
wych Facebook i NaszaKlasa.pl. 

Więcej szczegółów na stronie 
www.trampek.powiat.poznan.pl. 

Podróż dookoła świata to marzenie niejed-
nego z nas. Z TRAMPkiem świat jest na wy-
ciągnięcie ręki…

Katarzyna Ksenicz
Z-ca Dyrektora

Wydziału Promocji
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