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PFPP w nowej wersji językowej
Portal Firm Powiatu Poznańskiego, projekt dedykowany 
głównie podpoznańskim firmom działa z powodzeniem pra-
wie sześć lat. Jest częścią budowanego i rozwijanego systemu 
obsługi i wspomagania przedsiębiorstw działających na tere-
nie powiatu poznańskiego. 

Ze względu na dużą ilość odwiedzin użytkowników nie tylko 
z terenu aglomeracji poznańskiej i Polski, ale również z zagra-
nicy, została stworzona i uruchomiona wersja portalu w języku 
angielskim. Jest to jeden z niewielu tego typu portali w Polsce do-
stosowany do odbiorcy zagranicznego, w obcej wersji językowej. 
Znajdują się tam ogólne informacje na temat powiatu poznańskie-
go, informacja o wiodących firmach, branżach, konferencjach 
i najważniejszych imprezach o charakterze gospodarczym, orga-
nizowanych przez powiat.

Podpoznańskie firmy mają możliwość wpisania się do bazy 
również w wersji anglojęzycznej, a tym samym mogą wypromo-
wać się również za granicą. Zagraniczni odbiorcy zaś mogą  zdo-
być informacje na temat potencjału gospodarczego.

Nową stronę można odwiedzić, wpisując adres: 
www.pfpp.eu lub przechodząc z dotychczasowego adresu 
www.pfpp.com.pl i wybierając angielską wersję językową.

Hanna Kolanowska-Pogrzebna
Gabinet Starosty

Referat Współpracy Zagranicznej
i Promocji Przedsiębiorczości Gabinet Starosty
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Marcowe posiedzenie 
Konwentu Starostów 

Kolejne w tym roku posiedzenie Konwentu Starostów Województwa 
Wielkopolskiego odbyło się 27 marca w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. 
Na zaproszenie Lecha Janickiego, Przewodniczącego Konwentu oraz Jana 
Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego, przybyli przedstawiciele powiatów 
ziemskich i grodzkich z całego województwa. 

Najważniejszym tematem pierwszej czę-
ści obrad była koncepcja zmian w działaniu 
Związku Powiatów Polskich, w którym Wiel-
kopolskę reprezentuje m.in. Starosta Poznań-
ski. Jan Grabkowski zauważył, że aktualna 
struktura Związku bazuje na statucie sprzed 
ponad 10 lat i nie przystaje do dzisiejszych 
realiów, tym bardziej, że Związek realizuje 
coraz więcej zadań i problemów.

Kolejne zagadnienie dotyczyło planów 
wykorzystania przez samorząd wojewódz-
twa środków unijnych w nadchodzących 
latach. Informację na ten temat przed-
stawił Marek Woźniak, Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego, który wskazał 

najważniejsze obszary wydatkowania środ-
ków na lata 2014-2020.

Karol Chojnacki, Dyrektor Wojewódzkie-
go Oddziału NFZ zaprezentował opracowa-
nie w zakresie finansowania ochrony zdrowia 
w rejonie oraz plany Ministra Zdrowia doty-
czące zreformowania NFZ. Informację Ka-
rola Chojnackiego w znaczący sposób uzu-
pełnił Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski, 
który doprecyzował kwestię finansowania 
ratownictwa medycznego w województwie 
wielkopolskim.

Michał Dziedzic
Asystent Starosty Poznańskiego
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Marcowe posiedzenie Konwentu Starostów odbyło się w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
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AED dla OSP 

Podczas corocznego spotkania Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego 
z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Poznańskiego, 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz wójtami 
i burmistrzami gmin powiatu, 6 kwietnia 2013, przekazanych zostało 
16 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych - AED przeznaczonych 
dla jednostek OSP oraz jeden defibrylator treningowy przeznaczony dla 
Powiatowego Ośrodka Szkolenia OSP zlokalizowanego przy Jednostce 
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 9 w Bolechowie. 

W uroczystości udział wzięli także Piotr 
Burdajewicz, Przewodniczący Rady Powiatu 
w Poznaniu, druh Stefan Mikołajczak, Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, 
brygadier Witold Rewers, Komendant Miejski 
PSP w Poznaniu, druh Dariusz Piechocki, Pre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 
W trakcie spotkania zaproszeni goście zapozna-
ni zostali także ze sprawozdaniami za rok 2012 
dotyczącymi działalności Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Poznaniu, współdzia-
łania Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu z jednostkami OSP oraz 

funkcjonowania Komendy, a także współpracy 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu ww. insty-
tucjami oraz planami pracy na rok 2013.

Przekazanie defibrylatorów AED dla Jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych włą-
czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego, a nie posiadających dotychczas 
takiego sprzętu, przyczynia się do zwiększe-
nia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 
poprzez skuteczniejsze udzielanie pomocy 
medycznej przez Jednostki OSP. Defibryla-
cja jest metodą o udowodnionej skuteczności, 

Na zdjęciu od lewej: druh Dariusz Piechocki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Piotr Burdajewicz, Przewodniczący Rady 
Powiatu w Poznaniu, Jan Grabkowski, Starosta Poznański, druh Stefan Mikołajczak, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
oraz brygadier Witold Rewers, Komendant Miejski PSP w Poznaniu.
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mogącą przywrócić czynność serca w warun-
kach migotania komór. Defibrylator AED sam 
analizuje EKG poszkodowanego i wykrywa, 
kiedy defibrylacja jest wskazana. Zakupione 
AED posiadają dwufazową metodę, która au-
tomatycznie dopasowuje parametry wstrząsu 
do potrzeb pacjenta. Jeśli pierwszy wstrząs nie 
przywróci akcji serca, urządzenie podaje na-

stępne wstrząsy, zgodnie z zaprogramowaną 
sekwencją. Zwiększa to szanse na uratowanie 
pacjenta do czasu przyjazdu karetki systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego.

AED zostały przekazane do następujących 
Jednostek OSP: OSP Buk; OSP Czerwonak; 
OSP Dopiewo; OSP Zakrzewo; OSP Klesz-
czewo; OSP Kostrzyn Wlkp.; OSP Mosina; 
OSP Murowana Goślina; OSP Pobiedziska; 
OSP Biskupice; OSP Rokietnica; OSP Napa-
chanie; OSP Strykowo; OSP Swarzędz; OSP 
Kobylnica; OSP Tarnowo Podgórne, zaś tre-
ningowy AED trafił do Powiatowego Ośrodka 
Szkolenia OSP w Bolechowie. W skład prze-
kazywanego zestawu AED wchodzi: defibry-
lator AED, torba do jego przenoszenia, 2 elek-
trody przeznaczone dla dorosłych, 1 elektroda 
przeznaczona dla dzieci oraz apteczka. Dla 
otrzymujących AED Jednostek OSP przewi-
dziane zostało obowiązkowe przeszkolenie.

Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa,

Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obywatelskich 

Starosta Poznański i Przewodniczący Rady Powiatu wręczają 
defi brylatory.

Uroczyste przekazanie odbyło się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
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Powiat Poznański nagradza 
młodych strażaków

Młodzi następcy strażaków ochotników, w dniu 23 marca 2013 r. rywalizowali 
w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbyły się w strażnicy OSP 
Buk. W zawodach udział wzięło 34 finalistów gminnych eliminacji konkursu. 
Celem corocznie organizowanego konkursu jest promocja wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego wśród dzieci i młodzieży, a także 
integracja członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jednostek OSP 
z terenu powiatu poznańskiego. 

Turniej objął patronatem Jan Grabkow-
ski, Starosta Poznański, który także ufundo-
wał nagrody dla zwycięzców. Nie zabrakło 
również Stanisława Filipiaka, Burmistrza 
Miasta i Gminy Buk, bryg. Witolda Rewer-
sa, Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej, Krzysztofa Wiśniewskie-
go, Zastępcy Dyrektora Wydziału Bez-
pieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu oraz Członków Prezydium 

i Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP. Zaproszonych gości oraz uczestników 
turnieju powitała orkiestra działająca przy 
OSP Buk. 

Po pełnych emocji zmaganiach, obejmu-
jących zarówno pisemny test wiedzy pożar-
niczej oraz odpowiedzi na pytania komisji 
konkursowej, wyłoniono zwycięzców po-
szczególnych grup wiekowych:
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Laureaci powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
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Na XVII eliminacje Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych w Halowej 
Piłce Nożnej do strefy północno-zachodniej, przyjechały do Wrześni drużyny: 
Urzędu Miasta Grodzisk Wlkp., Urzędu Gminy Kołaczkowo, Urzędu Gminy 
Kleczew, Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów, Urzędu Miasta Police, Urzędu 
Miasta Poznań, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich oraz gospodarza - Urzędu Miasta i Gminy Września. 

Puchar i srebrne medale w Turnieju 
Piłkarskim eliminacji mistrzostw Polski

Starostwo Powiatowe w Poznaniu reprezen-
towali: Bartosz Zawieja, Piotr Pietryga, Bartosz 
Śliwa, Marcin Jasiński, Tomasz Sokołowski, 
Mikołaj Nowak, Maciej Pieczyński, Tomasz 
Skupio, Daniel Kucharski, Dariusz Fleischer. 

W eliminacjach rozgrywanych w katego-
rii OPEN wzięło udział 9 zespołów, podzie-
lonych na trzy grupy. Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu zostało rozlosowane do grupy B 
wraz z Urzędem Miasta Poznań i z Urzędem 
Miasta i Gminy Września ( gospodarzem tur-
nieju i zeszłorocznym zwycięzcą). 

Zajmując drugie miejsce w klasyfikacji 
końcowej, drużyna ze starostwa wywalczy-
ła udział w turnieju finałowym Mistrzostw 
Polski w Brennej, które odbędą się w dniach 
10-12 maja 2013 roku.

Dariusz Fleischer
Wydział Bezpieczeństwa,

Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obywatelskich 

Drużyna ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu grała m.in. z re-
prezentacją Urzędu Miasta Poznania.
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Grupa I – szkoły podstawowe:
I miejsce Julia Janicka – OSP Nowinki;
II miejsce  Krystian Jankowski – OSP Swa-

rzędz;
III miejsce Kacper Kropacz – OSP Radzewice.

Grupa II – gimnazja:
I miejsce Kamil Kołodziejczak – OSP Mosina;
II miejsce Adam Wejner – OSP Kwiatowe; 
III miejsce  Michał Niespodziany – OSP Do-

bieżyn.

Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne: 
I miejsce  Mateusz Kwiatkowski – OSP Ko-

bylnica;
II miejsce  Filip Paciura – ZOSP Poznań; 
III miejsce  Marta Abraszkiewicz – OSP Kórnik. 

Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa,

Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obywatelskich 
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UCHWAŁY
podjęte podczas Sesji Rady Powiatu w Poznaniu
w dniu 20 marca 2013 roku

Uchwała Nr XXVI/233/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: określenia realizowanych przez Powiat 

Poznański zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysoko-

ści środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na reali-

zację tych zadań w roku 2013.

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

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

142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

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

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

Nr 102, poz. 1055 i Nr 214, poz. 1806; z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 

28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 06, poz. 675; 

z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 1281) 

art. 35a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-

habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 

171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243, poz. 1244 i Nr 291, poz. 

1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 r. poz. 73) oraz 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. 

w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 

poz. 808, z 2006 r. Nr 237, poz. 1713, z 2007 r. Nr 243, poz. 

1782, z 2008 r. Nr 207, poz. 1297),

Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Środki fi nansowe Państwowego Funduszu Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.486.134 zł 

przeznacza się na realizację następujących zadań okre-

ślonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecz-

nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

1) rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych 

w łącznej kwocie 150.000 zł w tym :

a) przyznawanie osobom niepełnosprawnym 

jednorazowych środków na podjęcie działal-

ności gospodarczej, rolniczej albo na wniesie-

nie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a),

b) fi nansowanie wydatków na instrumenty lub 

usługi rynku pracy określone w ustawie i pro-

mocji w odniesieniu do osób niepełnospraw-

nych zarejestrowanych jako poszukujące pracy 

nie pozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 

11 (art. 35a ust. 1 pkt 6a),

c) fi nansowanie kosztów szkolenia zawodowego 

osób niepełnosprawnych (art. 40);

2) rehabilitacja społeczna w łącznej kwocie 

4.336.134 zł w tym:

a) dofi nansowanie uczestnictwa osób niepełno-

sprawnych i ich opiekunów w turnusach reha-

bilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a), 

b) dofi nansowanie sportu, kultury, rekreacji 

i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a 

ust. 1 pkt 7 lit. b),

c) dofi nansowanie zaopatrzenia w sprzęt reha-

bilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełno-

sprawnym na podstawie odrębnych przepisów 

(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c), 

d) dofi nansowanie likwidacji barier architekto-

nicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d),

e) dofi nansowanie rehabilitacji dzieci i młodzie-

ży (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. e),

f) dofi nansowanie usług tłumacza języka migo-

wego lub tłumacza – przewodnika (art. 35a 

ust. 1 pkt 7 lit. f), 

g) dofi nansowanie kosztów tworzenia i działa-

nia warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a 

ust. 1 pkt 8).

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznań-

skiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/233/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych (PFRON) przekazuje środki samorządom powiato-

wym zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algoryt-
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mu przekazywania środków Państwowego Funduszu Re-

habilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom woje-

wódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 ze zm.).

Pismem z dnia 06 lutego 2013 r. nr WF/ 121w/2013 

Starosta Poznański został poinformowany o podziale 

środków przewidzianych w planie fi nansowym PFRON 

na rok 2013 na zadania realizowane na rzecz osób nie-

pełnosprawnych przez samorządy powiatowe.

Zgodnie z art. 35a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 

ze zm.) do zadań powiatu należy m.in. podejmowanie 

działań zmierzających do ograniczenia skutków niepeł-

nosprawności oraz dofi nansowanie kosztów tworzenia 

i działania warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Z kwoty 

4.486.134 zł przeznaczonej w 2013 r. na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej proponuje 

się przeznaczyć kwotę w wysokości 2.811.240 zł na zobo-

wiązania dotyczące kosztów działania WTZ-ów w Do-

piewie, Swarzędzu, Dopiewcu, Owińskach, Drzązgowie 

i Baranowie dla 190 uczestników.

Zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy mak-

symalne dofi nansowanie ze środków PFRON kosztów 

działalności WTZ wynosi 90% tych kosztów. Kwota 

dofi nansowania działalności WTZ ze środków PFRON 

wynosi 14.796 zł rocznie na jednego uczestnika. Tym 

samym poziom dofi nansowania ze środków budżeto-

wych powiatu wyniesie 10% kosztów ogółem WTZ, co 

stanowi kwotę 1.644 zł rocznie na jednego uczestnika. 

W związku z art. 35a ust 3 ww. ustawy, Rada Powiatu 

w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza 

się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.

Wobec powyższego, aby możliwe było wydatkowanie 

przekazanych środków w 2013 roku, podjęcie niniej-

szej uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXVI/234/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze 

umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości 

położonej na Osiedlu Mielżyńskiego w Swarzędzu, 

na rzecz Powiatu Poznańskiego. 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 

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

142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) Rada Powia-

tu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1.
Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Powiatu Poznań-

skiego za kwotę 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 

00/100) prawa własności nieruchomości położonej w Swa-

rzędzu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: 

obręb Swarzędz, ark. mapy 29, działki 3142/49 i 3144/3 

oraz ark. mapy 30, działki 314.5/21 i 3147/22, o łącznej 

pow. 0.2845 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 

PO2P/00245785/6 jako własność Gminy Swarzędz. 

§ 2.
Uchyla się Uchwałę Nr XLIII/353/III/2010 Rady Po-

wiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2010 r., w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa was-

ności nieruchomości położonej w Swarzędzu, stano-

wiącej działki nr 3142/49,3144/3,3145/21 i 3147/22 na 

rzecz Powiatu Poznańskiego. 

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu. 

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/234/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

Rada Miejska w Swarzędzu oraz Rada Powiatu w Po-

znaniu podjęły uchwały, odpowiednio o przekazaniu 

i przyjęciu w darowiźnie, nieruchomości położonej 

w Swarzędzu na Osiedlu Mielżyńskiego, stanowią-

cej działki o numerach 3142/49, 3144/3, 3145/21 

i 3147/22, o łącznej pow. 0,2845 ha, zapisanej w KW nr 

PO2P/00131974/6. 

W toku postępowania Gmina Swarzędz podtrzyma-

ła wolę przekazania przedmiotowej nieruchomości 

w formie darowizny, jednak wraz z przejęciem przez 

Powiat Poznański długu Gminy Swarzędz w stosunku 

do Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Poziom 

roszczeń Spółdzielni wobec Gminy Swarzędz został 

ustalony na kwotę 100.000,00 zł. Powyższa kwota wy-

nikać ma z dokonanych założeń oraz z wyszacowanej 

przez rzeczoznawcę majątkowego wartości roszczenia. 

Powiat Poznański nie może przyjąć darowizny w pro-

ponowanej formie, bowiem brak jest podstaw praw-

nych do przyjęcia darowizny wraz z przejęciem długu. 

Wobec powyższego do przekazania darowizny w pro-

ponowanej formie nie doszło. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
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poz. 651, ze zm.), nieruchomości stanowiące przedmiot 

własności jednostek samorządu terytorialnego mogą być 

sprzedane innym jednostkom samorządu terytorialnego 

za cenę niższą niż wartość rynkowa nieruchomości. 

Nabycie praw własności przedmiotowej nieruchomo-

ści położonej na Osiedlu Mielżyńskiego w Swarzędzu, 

na podstawie art. 14 ust. 1 ugn, za kwotę 100.000,00 

(słownie złotych: sto tysięcy 00/100) na rzecz Powiatu 

Poznańskiego umożliwi realizację przedsięwzięcia: Bu-

dowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicz-

nego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. 

Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu 

w Poznaniu jest uzasadnione. 

Uchwała Nr XXVI/235/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: udzielenia pomocy fi nansowej gminie 

Dopiewo na 2013 rok z przeznaczeniem na dofi nan-

sowanie remontu budynku na cele związane z pro-

wadzeniem warsztatu terapii zajęciowej.

Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 

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

poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 214, poz. 1806, z 2007r. Nr 

173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 

675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 

poz. 1281) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, 

poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 

1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 

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

291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 

Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje:

§ 1.
Rada Powiatu w Poznaniu wyraża zgodę na udzielenie 

Gminie Dopiewo pomocy fi nansowej w formie dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2013 

w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zło-

tych), z przeznaczeniem na dofi nansowanie własnego 

zadania bieżącego gminy Dopiewo polegającego na 

przeprowadzeniu remontu budynku w Konarzewie bę-

dącego własnością Gminy Dopiewo na cele związane 

z prowadzeniem warsztatu terapii zajęciowej.

§ 2.
Upoważnia się Zarząd Powiatu w Poznaniu do zawarcia 

stosownej umowy z Gminą Dopiewo w sprawie ustalenia 

zasad przekazania i rozliczenia powyższych środków.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/235/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

Zgodnie z art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

ze zm.) z budżetu powiatu może być udzielona pomoc 

fi nansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego 

w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa. Podsta-

wą przekazania powyższych środków jest umowa.

Gmina Dopiewo w 2012 roku zwróciła się do Powiatu 

Poznańskiego z wnioskiem o partycypację w kosztach 

w remoncie kapitalnym budynku w Konarzewie z prze-

znaczeniem na prowadzenie warsztatów terapii zaję-

ciowej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełno-

sprawnych „Promyk” z siedzibą w Komornikach.

Uchwała upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania 

gminie Dopiewo pomocy fi nansowej w formie dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2013 

w kwocie 200.000,00 zł na dofi nansowanie własnego za-

dania bieżącego gminy Dopiewo polegającego na prze-

prowadzeniu remontu budynku w Konarzewie na cele 

związane z prowadzeniem warsztatu terapii zajęciowej.

Rada Powiatu upoważnia jednocześnie Zarząd Powia-

tu do zawarcia stosownej umowy z gminą Dopiewo 

określającej zasady przekazania i rozliczenia niniej-

szych środków.

W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej 

uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXVI/236/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 

Rokietnica. 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 

roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002r. 
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Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 

153 poz.1271, Nr200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz. U. 

z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr102 poz. 

1055, Dz. U. z 2007 nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. 

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

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

142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, 

Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 

149 poz. 887) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o fi nansach publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 

poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 

620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011r. 

Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, 

Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429, Dz. U. z 2012r. poz. 

1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 47 ust. 2 ustawy 

z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek sa-

morządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 80 poz. 526 ze zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1370, 

Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 

127 poz. 857, Dz. U. z 2011 r. Nr 234 poz. 1385, Nr 139 

poz. 814, Nr 207 poz. 1230, Dz. U. z 2012 r. poz. 354) 

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Rokietnica pomocy fi nansowej w for-

mie dotacji celowej na realizację w roku 2013, zadania pn.: 

„Przebudowa ulicy Poznańskiej w m. Starzyny oraz ulicy 

Trakt Napoleoński w m. Rokietnica”, będące zadaniem 

własnym gminy, w kwocie stanowiącej maksymalnie 

50% wkładu własnego, lecz nie więcej niż 2.500.000,00zł 

(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

§ 2.
1. Kwota, o której mowa w §1, przekazana zostanie 

w roku 2013.

2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy fi nansowej, 

o której mowa w §1, określone zostaną w porozumie-

niu zawartym pomiędzy Gminą Rokietnica w Powia-

tem Poznańskim.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/236/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 20 marca 2013 r.

W dniu 03 września 2012r. do Starostwa Powiatowe-

go wpłynęło pismo Wójta Gminy Rokietnica znak: 

RO.041.13.2012 z prośbą o udzielenie pomocy fi nanso-

wej dla zadania pn: „Przebudowa ulicy Poznańskiej w m. 

Starzyny oraz ulicy Trakt Napoleoński w m. Rokietnica”. 

Ulica Poznańska oraz Trakt Napoleoński stanowią 

bezpośrednie połączenie Zachodniej Obwodnicy Mia-

sta Poznania, drogi S11, poprzez węzeł Rokietnica, 

z drogami powiatowymi nr 2400P w relacji Rokiet-

nica – Napachanie oraz 2423P w relacji Rokietnica 

– Mrowino. W wyniku realizacji projektu usprawni się 

układ komunikacyjny poprzez bezpośrednie przejęcie 

wzmożonego ruchu związanego z uruchomieniem Za-

chodniej Obwodnicy Miasta Poznania.

Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu 

w Poznaniu jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXVI/237/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmiany „Strategii Rozwoju 

Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze 

zm.) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje: 

§1.
1. Zatwierdza się zmianę „Strategii Rozwoju Powiatu 

Poznańskiego na lata 2006-2013”, polegającą na jej ak-

tualizacji i okresie realizacji do roku 2015. 

2. „Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na 

lata 2006-2015” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 

3. Przestaje obowiązywać „Strategia Rozwoju Powiatu 

Poznańskiego na lata 2006-2013” stanowiąca załącznik 

nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/348/II/2006 Rady Powia-

tu Poznańskiego z dnia 31 stycznia 2006r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu. 
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/237/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

Strategia jest dokumentem planistycznym, dlatego też 

wymaga ciągłej aktualizacji. Na podstawie przepro-

wadzonej ewaluacji Strategii, konsultacji społecznych 

zorganizowanych w formie sondy internetowej z miesz-

kańcami miasta Poznania i powiatu, debaty z Radnymi, 

Burmistrzami i Wójtami Powiatu Poznańskiego oraz 

pracy całego Zespołu ze strony Powiatu Poznańskiego 

pod kierownictwem Centrum Badań Metropolitalnych 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-

2013 została zaktualizowana oraz wydłużono okres jej 

obowiązywania do roku 2015. Dokument zmodyfi ko-

wany został przy uwzględnieniu oceny realizacji Stra-

tegii (założeń, celów, działań), diagnozy stanu Powiatu 

Poznańskiego do roku 2011 oraz wyzwań strategicz-

nych w perspektywie do roku 2015.

Uchwała Nr XXVI/238/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 

Dopiewo z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Palędziu.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 

pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-

dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 

142 poz. 1592 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicz-

nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada 

Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.
Rada Powiatu w Poznaniu wyraża zgodę na udzielenie 

Gminie Dopiewo pomocy rzeczowej w formie używa-

nego samochodu dostawczego typu van, przejętego 

nieodpłatnie z zasobów Komedy Wojewódzkiej Policji 

w Poznaniu.

§ 2.
Zasady przekazania ww. pojazdu określi umowa zawar-

ta przez Zarząd Powiatu Poznańskiego z ww. Gminą.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XXVI/238/IV/2013/2013

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

Zgodnie z art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 

ze zm.) z budżetu powiatu może być udzielona pomoc 

fi nansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego 

w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa. Podsta-

wą przekazania powyższych środków jest umowa.

Uchwała upoważnia Zarząd Powiatu do przekazania 

Gminie Dopiewo pomocy rzeczowej w formie uży-

wanego samochodu dostawczego typu van, przejętego 

nieodpłatnie z zasobów Komedy Wojewódzkiej Policji 

w Poznaniu.

Pojazd marki Fiat Ducato został nieodpłatnie prze-

kazany Starostwu Powiatowemu w Poznaniu decyzją 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. 

W ramach realizowanych zadań Powiatu w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym nad-

zwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz 

środowiska, zasadnym jest nieodpłatne przekazanie 

otrzymanego pojazdu dla Gminy Dopiewo z przezna-

czeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Palędziu. 

Doposażenie OSP w sprzęt rozszerza możliwości pod-

jęcia działań ratowniczych na rzecz lokalnej społecz-

ności, rozwija system bezpieczeństwa i zapewnia bez-

pieczeństwo strażaków – ratowników. 

Pojazd ten jest całkowicie umorzony, a jego wartość 

bilansowa wynosi 0 zł. 

W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej 

uchwały jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXVI/239/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponosze-

nia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronio-

nych funkcjonujących w ramach Ośrodka Interwen-

cji Kryzysowej w Kobylnicy.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 

1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055 i Nr 214, poz. 1806, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 
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92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 

i poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 

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

art. 19 pkt 11 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), Rada Po-

wiatu w Poznaniu uchwala co następuje:

§ 1.
1. Pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących 

w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylni-

cy – zwanych dalej „mieszkaniami chronionymi” – jest 

odpłatny według szczegółowych zasad ustalonych 

w § 2-4 uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub do-

chód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecz-

nej, pobyt w mieszkaniu chronionym jest nieodpłatny.

§ 2.
1. Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca 

w mieszkaniu chronionym stanowi iloraz miesięczne-

go kosztu utrzymania mieszkania chronionego i liczby 

miejsc w danym mieszkaniu chronionym. Miesięczny 

koszt utrzymania mieszkania chronionego Dyrektor 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy przeka-

zuje do wiadomości podmiotowi kierującemu w ter-

minie do 31 marca każdego roku.

2. Miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca 

w mieszkaniu chronionym przyjmuje się za podstawę 

do obliczenia wysokości miesięcznych opłat obciąża-

jących osoby korzystające z mieszkania chronionego, 

w zależności od ich własnego dochodu.

3. Opłata miesięczna, ustalana jest przez podmiot 

kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, przy za-

stosowaniu zasad określonych w art. 97 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej, zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub do-

chód na osobę w rodzinie 

w stosunku do kryterium 

dochodowego określone-

go w przepisach o pomocy 

społecznej, wyrażony w %

Wysokość odpłatności 

za pobyt wyrażona jako 

procent (%) miesięcznego 

kosztu utrzymania jedne-

go miejsca

do 100 Nieodpłatnie

101-150 5-30 

151-200 31-50

201-250 51-70 

251-300 71-90 

powyżej 301 
powyżej 91 – do pełnego 

kosztu utrzymania

§ 3.
1. Wysokość opłaty miesięcznej jest uzależniona od 

faktycznego trwania pobytu w mieszkaniu chronio-

nym i podlega proporcjonalnemu zwrotowi osobie, 

która ją poniosła w zakresie w jakim stanowi nadpłatę 

z tytułu skrócenia albo braku jej pobytu w mieszkaniu 

chronionym.

2. Opłata miesięczna wnoszona jest za każdy miesiąc 

z góry.

3. Opłatę ustaloną na podstawie § 2 ust. 3 zaokrągla się 

w dół do pełnych 10 gr.

4. Zmiana sytuacji dochodowej mieszkańca, miesięcz-

nego kosztu utrzymania jednego miejsca lub kryte-

rium dochodowego skutkuje zmianą odpłatności od 

następnego miesiąca po miesiącu, w którym wystąpiła 

jedna z powyższych przesłanek.

5. Na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, w przy-

padkach szczególnie uzasadnionych trudną sytuacją 

materialną, rodzinną, zdrowotną lub wynikającą ze 

zdarzenia losowego – spowodowanych przykładowo 

utratą pracy, niepełnosprawnością, długotrwałą choro-

bą – podmiot kierujący może częściowo lub całkowicie 

zwolnić wnioskodawcę z ponoszenia odpłatności.

§ 4. 
Traci moc uchwała Nr XV/121/III/2008 Rady Powia-

tu Poznańskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w spra-

wie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w mieszkaniach chronionych funkcjonujących w ra-

mach Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

i Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/239/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 20 marca 2013 r.

Rada Powiatu Poznańskiego uchwałą Nr XV/121/

III/2008 z dnia 30 stycznia 2008r. ustaliła zasady 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych funkcjonujących w ramach Ośrodka 

Wspomagania Rodziny w Kobylnicy i Domu Dziecka 

w Kórniku-Bninie. 
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Z dniem 1 stycznia 2013 r. mieszkania chronione prowa-

dzane dotychczas przez Dom Dziecka w Kórniku-Bninie 

i Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy zostały 

włączone w strukturę nowoutworzonej na podstawie 

uchwały Nr XXII/197/VI/2012 Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 24 października 2012 r. powiatowej jednostki bu-

dżetowej pn. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy.

W związku z powyższym zachodzi konieczność uchy-

lenia ww. Uchwały i ustalenie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych funkcjonujących w ramach Ośrodka In-

terwencji Kryzysowej w Kobylnicy, zgodnie z obowią-

zującymi przepisami. 

Opłata miesięczna, ustalana jest przez podmiot kieru-

jący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, przy zastoso-

waniu zasad określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o po-

mocy społecznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu 

kosztu utrzymania jednego miejsca oraz dochodu oso-

by samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy spo-

łecznej. Koszt utrzymania jednego miejsca w mieszka-

niu chronionym ustala Dyrektor Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Kobylnicy.

Uchwała określa zasady ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących 

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy tj. wy-

sokość odpłatności, przesłanki zmiany wysokości od-

płatności i zwolnienia z jej ponoszenia.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 rada powiatu w drodze uchwały 

ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wspar-

cia i mieszkaniach chronionych.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.

Uchwała Nr XXVI/240/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: zwiększenia wysokości środków fi nanso-

wych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu rodzinnego – Domu Rodzinnym 
w Swarzędzu.

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

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

142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

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

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

Nr 102, poz. 1055 i Nr 214, poz. 1806, z 2007 r. Nr 173, 

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 

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

z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 

1281) w związku z art. 114 ust. 2 oraz art. 115 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) Rada 

Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje:

§ 1.
Zwiększa się wysokość środków fi nansowych na 

utrzymanie dziecka w Domu Rodzinnym w Swarzę-

dzu, o których mowa w art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pie-

czy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 135 ze zm.) zwanej 

dalej „ustawą”, do kwoty 725 zł miesięcznie.

§ 2.
Zryczałtowaną kwotę, o której mowa w § 1 niniejszej 

uchwały oraz w art. 115 ust. 2 ustawy zwiększa się 

o wydatki na:

1) dofi nansowanie wypoczynku poza miejscem za-

mieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia 

w kwocie nie wyższej niż 1500 zł – raz w roku;

2) pokrycie niezbędnych wydatków związanych z po-

trzebami przyjmowanego dziecka w kwocie nie 

wyższej niż 2000 zł – jednorazowo.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXXVII/309/III/2010 Rady Po-

wiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie 

podwyższenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 

dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2013 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/240/IV/2013

Rady Powiatu Poznańskiego 
z dnia 20 marca 2013 r.

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. 

ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) Dy-

rektor Domu Rodzinnego w Swarzędzu zwróciła się do 

Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o rozważenie moż-

liwości zwiększenia wysokości środków fi nansowych 

na utrzymanie dziecka w podległej placówce. Obecnie 

w placówce przebywa 7 dzieci, (art. 37 ust. 2 cytowanej 
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ustawy stanowi, że w placówce opiekuńczo-wychowaw-

czej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym 

czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci).

Zgodnie z art. 115 ww. ustawy środki fi nansowe na 

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wycho-

wawczej typu rodzinnego przysługują w zryczałto-

wanej kwocie nie niższej niż 660 zł miesięcznie oraz 

w kwocie nie niższej niż 860 zł miesięcznie – na dzie-

cko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawno-

ści lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności. 

Zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka obejmuje 

wydatki na:

1) wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych 

dziecka;

2) wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne 

przedmioty osobistego użytku, stosownie do wie-

ku i indywidualnych potrzeb dziecka, środki higie-

ny osobistej;

3) podręczniki, pomoce i przybory szkolne;

4) koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego 

pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą 

typu rodzinnego;

5) zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe;

6) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego 

dziecka;

7) miesięczną drobną kwotę do własnego dyspo-

nowania przez dziecko umieszczone w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

8) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko 

uczy się poza miejscowością, w której mieści się pla-

cówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego.

Zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka może zo-

stać zwiększona o wydatki m.in. na:

1) dofi nansowanie wypoczynku poza miejscem za-

mieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia 

(raz w roku); 

2) pokrycie niezbędnych wydatków związanych z po-

trzebami przyjmowanego dziecka (jednorazowo).

Wobec powyższego proponuje się zwiększyć wysokość 

ustawowej zryczałtowanej kwoty z 660 zł do 725 zł na 

utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej w Swarzędzu, 

tym samym wysokość tej kwoty utrzyma się na poziomie 

ustalonym w uchwale Nr XXXVII/309/III/2010 Rady 

Powiatu w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2010 r. podjętej 

na podstawie ustawy o pomocy społecznej obowiązującej 

w 2010 roku. Natomiast stawka na utrzymanie dziecka le-

gitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnospraw-

ności w placówce pozostaje bez zmian i wynosi 860 zł.

Jednocześnie proponuje się zwiększyć zryczałtowaną 

stawkę na utrzymanie dziecka o wydatki związane z:

− dofi nansowaniem wypoczynku poza miejscem za-

mieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia 

w kwocie nie wyższej niż 1500 zł (raz w roku) 

– zwiększenie stawki pozwoli na wydatkowanie na 

ten cel kwoty ok. 9000 zł tj. na takim samym po-

ziomie jak w roku 2012,

− pokryciem niezbędnych wydatków związanych 

z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 

nie wyższej niż 2000 zł – jednorazowo.

Środki na sfi nansowanie zwiększenia stawek, o których 

mowa w niniejszej uchwale są zabezpieczone w planie 

fi nansowym Domu Rodzinnego w Swarzędzu. 

Na podstawie art. 114 ust. 2 ww. ustawy rada powiatu, 

w drodze uchwały, może zwiększyć wysokość środków 

fi nansowych na utrzymanie dziecka w placówce opie-

kuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione.

Uchwała Nr XXVI/241/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 

zadania zarządzania drogą powiatową nr 2420P. 

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, 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 

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

260), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.
1. Powierza się Gminie Tarnowo Podgórne zadanie 

zarządzania drogą powiatową nr 2420P w zakresie 

przebudowy pasa drogowego ul. Szkolnej w Tarnowie 

Podgórnym – sterowanie ruchem drogowym za pomo-

cą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 23 Paź-

dziernika i Szkolnej, będące zadaniem 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 po-

wiatową w zakresie przedstawionym w § 1, nastąpi na 
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mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gmi-

ny Tarnowo Podgórne a Zarządem Powiatu w Poznaniu, 

które określi także sposób fi nansowania zadania.

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

będzie ze środków Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/241/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

W dniu 06 lutego 2013 r. do Starostwa Powiato-

wego w Poznaniu wpłynęło pismo Wójta Gminy 

Tarnowo Podgórne z dnia 01 lutego 2013 r. (znak: 

OR.0330.2.2013), przekazujące uchwałę Rady Gminy 

Tarnowo Podgórne Nr XLIII/529/2013 z dnia 29 stycz-

nia 2013 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznań-

skiego zadania zarządzania drogą powiatową nr 2420P 

w zakresie przebudowy pasa drogowego ul. Szkolnej 

w Tarnowie Podgórnym – sterowanie ruchem drogo-

wym za pomocą sygnalizacji świetlnej na skrzyżowa-

niu ulic 23 Października i Szkolnej.

W budżecie Gminy Tarnowo Podgórne zabezpie-

czono środki na realizację przedmiotowego zadania 

w roku 2013. 

Zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę, ze środ-

ków własnych Gminy. Wobec powyższego, podjęcie 

Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXVI/242/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2409P 

– ul. Mickiewicza w m. Kostrzyn.

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, Nr214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 

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

z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. 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 2010r. 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 2013r. 

poz. 260), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.
1. Powierza się Gminie Kostrzyn zadanie zarządzania 

drogą powiatową nr 2409P Pobiedziska – Kostrzyn 

w zakresie wykonania zadania pn. „Przebudowa 

ul. Mickiewicza od drogi krajowej nr 92 do zjazdu do 

tunelu”, będące zadaniem powiatu. 

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

puje na okres do 31 maja 2013 r. 

§ 2.
1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą 

powiatową w zakresie przedstawionym w § 1, nastąpi 

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powia-

tem Poznańskim a Gminą Kostrzyn, które określi także 

sposób fi nansowania zadania.

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

będzie ze środków Gminy Kostrzyn.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/242/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

Pismem z dnia 30 stycznia 2013r. Gmina Kostrzyn po-

informowała, że ze względu na niekorzystne warunki 

atmosferyczne zadanie pn. „Przebudowa ul. Mickiewi-

cza od drogi krajowej nr 92 do zjazdu do tunelu” nie 

zostało zakończone do końca 2012 roku. 

W budżecie Gminy Kostrzyn zabezpieczono środki na 

kontynuację realizacji zadania w roku 2013. W celu 

realizacji zadania Gmina podejmie stosowną uchwałę 

o przejęciu zarządzania w powyższym zakresie.

Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu 

w Poznaniu jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXVI/243/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Puszczykowo zada-
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nia zarządzania drogą powiatową nr 2490P w zakre-

sie przebudowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Po-

znańskiej w Puszczykowie.

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 2003r. Nr 162 poz. 

1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, 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, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. 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 2013r. poz. 

260), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.
1. Powierza się Gminie Puszczykowo zadanie zarządza-

nia drogą powiatową nr 2490P w zakresie wykonania 

przebudowy ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Poznań-

skiej w Puszczykowie, będące zadaniem 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 Puszczykowo, które określi także 

sposób fi nansowania zadania.

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

ze środków Powiatu Poznańskiego w kwocie 500.000 zł 

(słownie: pięćsettysięcyzłotych), a w pozostałym zakresie 

fi nansowane będzie ze środków Gminy Puszczykowo.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

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

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/243/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 20 marca 2013 r.

W dniu 1 sierpnia 2012r. do Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu wpłynęło pismo Burmistrza Miasta Pusz-

czykowo z prośbą o przeznaczenie kwoty w wysokości 

500.000 zł na wykonanie przebudowy ścieżki rowero-

wej w ciągu ulicy Poznańskiej w Puszczykowie (droga 

powiatowa nr 2490P) w miejscowości Puszczykowo 

w roku 2013. W wyniku prac projektowych przepro-

wadzonych w 2012r, na podstawie porozumienia 

z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie powierzenia miastu 

Puszczykowo zadań publicznych z zakresu zarządzania 

drogami powiatowymi w granicach administracyjnych 

miasta, na zlecenie Gminy okazało się, że koniecz-

ne jest poszerzenie drogi. W związku z powyższym 

niezbędne jest powierzenie przedmiotowego zadania 

Gminie Puszczykowo. Pismem z dnia 21 lutego 2013 r. 

Burmistrz Miasta Puszczykowo poinformował, że 

Gmina podejmie uchwałę w sprawie przejęcia do rea-

lizacji przedmiotowego zadania. Zadanie zostanie zre-

alizowane przez Gminę, ze środków Powiatu w kwocie 

500.000 zł, a w pozostałej części ze środków gminy. 

Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu 

w Poznaniu jest uzasadnione.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/239/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 20 marca 2013 r.

Rada Powiatu Poznańskiego uchwałą Nr XV/121/

III/2008 z dnia 30 stycznia 2008r. ustaliła zasady 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych funkcjonujących w ramach Ośrodka 

Wspomagania Rodziny w Kobylnicy i Domu Dziecka 

w Kórniku-Bninie. 

Z dniem 1 stycznia 2013 r. mieszkania chronione pro-

wadzane dotychczas przez Dom Dziecka w Kórniku-

Bninie i Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 

zostały włączone w strukturę nowoutworzonej na pod-

stawie uchwały Nr XXII/197/VI/2012 Rady Powiatu 

w Poznaniu z dnia 24 października 2012 r. powiatowej 

jednostki budżetowej pn. Ośrodek Interwencji Kryzyso-

wej w Kobylnicy.

W związku z powyższym zachodzi konieczność uchy-

lenia ww. Uchwały i ustalenie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych funkcjonujących w ramach Ośrodka In-

terwencji Kryzysowej w Kobylnicy, zgodnie z obowią-

zującymi przepisami. 

Opłata miesięczna, ustalana jest przez podmiot kieru-

jący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, przy zastoso-

waniu zasad określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o po-

mocy społecznej, przy jednoczesnym uwzględnieniu 

kosztu utrzymania jednego miejsca oraz dochodu oso-

by samotnie gospodarującej w stosunku do kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy spo-

łecznej. Koszt utrzymania jednego miejsca w mieszka-
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niu chronionym ustala Dyrektor Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Kobylnicy.

Uchwała określa zasady ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących 

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy tj. wy-

sokość odpłatności, przesłanki zmiany wysokości od-

płatności i zwolnienia z jej ponoszenia.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 rada powiatu w drodze uchwały 

ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wspar-

cia i mieszkaniach chronionych.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.

Uchwała Nr XXVI/244/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/127/IV/2012 Rady 

Powiatu w Poznaniu z dnia 08 lutego 2012 r. w spra-

wie: powierzenia Gminie Swarzędz zadania zarządza-

nia drogą powiatową nr 2512P w zakresie realizacji 

zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką 

z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz”.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 

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

142 poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 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 2007r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. 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 2010r. Nr 

28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 

230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, 

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

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

260), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XV/127/IV/2012 Rady Powiatu w Po-

znaniu z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie: powierzenia 

Gminie Swarzędz zadania zarządzania drogą powiato-

wą nr 2512P w zakresie realizacji zadania pn.: „Budo-

wa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 

92 w m. Jasin, gm. Swarzędz” zmienionej uchwałą Nr 

XX/183/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 

sierpnia 2012 r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/224/

IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 grudnia 

2012, §2 otrzymuje brzmienie:

„1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą 

powiatową w zakresie przedstawionym w § 1, nastąpi na 

mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem 

Miasta i Gminy Swarzędz a Zarządem Powiatu w Pozna-

niu, które określi także sposób fi nansowania zadania.

2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, współfi nanso-

wane będzie w roku 2012 i 2013 ze środków Powiatu 

w kwocie 10.618.383,44 zł, z czego w 2012 roku w kwocie 

3.241.766,44 zł (w tym 50% środki fi nansowe stanowiące 

dotację Gminy Swarzędz dla Powiatu Poznańskiego) oraz 

w 2013 roku w kwotach 7.369.891 zł (wydatki niewyga-

sające z upływem roku budżetowego 2012) i 6.726 zł (sta-

nowiących 50% niewykorzystanej przez Gminę Swarzędz 

części dotacji w 2012r). W pozostałym zakresie zadanie 

fi nansowane będzie ze środków Gminy Swarzędz.”

§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/244/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

Powiat Poznański na podstawie porozumienia z dnia 

28.03.2012 r. ws. powierzenia Gminie Swarzędz przed-

miotowego zadania, udzielił Gminie Swarzędz w 2012r. 

dotacji w wysokości 3.255.219 zł na roboty budowlane. 

W dniu 15.02.2013 r. Gmina Swarzędz zwróciła niewy-

korzystaną części dotacji w wysokości 13.452,56 zł. 

W związku z tym, że Gmina Swarzędz fi nansuje 50% 

wartości robót budowlanych określonych w proto-

kołach odbiorów częściowych robót i faktur, zgodnie 

z porozumieniem z dnia 28.03.2012 r. w sprawie udzie-

lenia pomocy fi nansowej Powiatowi Poznańskiemu 

na przedmiotowe zadanie, konieczne było zwrócenie 

Gminie 6.726,28zł.

Z kolei pozostała kwota 6.726 zł stanowić będzie do-

datkowy wkład Powiatu w realizację zadania w 2013 r. 

Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu 

w Poznaniu jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXVI/245/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

prawa własności nieruchomości położonych w Gmi-

nie Rokietnica.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerw-

ca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. 
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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, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 

162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 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, Nr 28 

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

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

art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o go-

spodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, 

poz.651 ze zm.: Nr 106 poz.675, Nr 143 poz.963, Nr 

155 poz.1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz.1323, Dz. 

U. z 2011 r. Nr 64 poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 

762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 732, 

Nr 187 poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337, Dz. 

U. z 2012 r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529, poz. 

1429), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny prawa włas-

ności nieruchomości, niezbędnych do realizacji zadania 

polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2424P 

Rokietnica – Poznań w m. Kiekrz – ul. Kierska na od-

cinku od ul. Leśnej do ul. Altanowej, Gmina Rokietnica, 

oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków: 

1. obręb Kiekrz, arkusz mapy nr 3, działka nr 124/1, 

o powierzchni 0,0091 ha, dla której prawo włas-

ności na rzecz Gminy Rokietnica ujawnione jest 

w księdze wieczystej KW nr PO1A/00019854/6, 

2. obręb Kiekrz, arkusz mapy nr 4, działka nr 168, 

o powierzchni 0,0300 ha, dla której prawo włas-

ności na rzecz Gminy Rokietnica ujawnione jest 

w księdze wieczystej KW nr PO1A/00019854/6, 

3. obręb Kiekrz, arkusz mapy nr 4, działka nr 154, 

o powierzchni 0,0013 ha, dla której prawo włas-

ności na rzecz Gminy Rokietnica ujawnione jest 

w księdze wieczystej KW nr PO1A/00052367/8, 

4. obręb Kiekrz, arkusz mapy nr 8, działka nr 145, 

o powierzchni 0,0100 ha, dla której prawo włas-

ności na rzecz Gminy Rokietnica ujawnione jest 

w księdze wieczystej KW nr PO1A/00027989/0

5. obręb Kiekrz, arkusz mapy nr 8, działka nr 261, 

o powierzchni 0,0900 ha, dla której prawo włas-

ności na rzecz Gminy Rokietnica ujawnione jest 

w księdze wieczystej KW nr PO1A/00019854/6

6. obręb Kiekrz, arkusz mapy nr 7, działka nr 238/10, 

o powierzchni 0,0200 ha, dla której prawo włas-

ności na rzecz Gminy Rokietnica ujawnione jest 

w księdze wieczystej KW nr PO1A/00019854/6

7. obręb Kiekrz, arkusz mapy nr 8, działka nr 262/51, 

o powierzchni 0,0629 ha, dla której prawo włas-

ności na rzecz Gminy Rokietnica ujawnione jest 

w księdze wieczystej KW nr PO1A/00019854/6

8. obręb Kiekrz, arkusz mapy nr 10, działka nr 258/7, 

o powierzchni 0,0314 ha, dla której prawo włas-

ności na rzecz Gminy Rokietnica ujawnione jest 

w księdze wieczystej KW nr PO1A/00019854/6

9. obręb Kiekrz, arkusz mapy nr 10, działka nr 352/8, 

o powierzchni 0,0170 ha, dla której prawo włas-

ności na rzecz Gminy Rokietnica ujawnione jest 

w księdze wieczystej KW nr PO1A/00019854/6 na 

rzecz Powiatu Poznańskiego.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/245/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

Zarząd Dróg Powiatowych Poznaniu zlecił wykonanie 

projektu rozbudowy polegającego na rozbudowie drogi 

powiatowej nr 2424P Rokietnica – Poznań w m. Kiekrz 

– ul. Kierska na odcinku od ul. Leśnej do ul. Altanowej, 

Gmina Rokietnica, z którego wynika konieczność po-

szerzenia istniejącego pasa drogowego. Nieruchomości 

o numerach ewidencyjnych: 124/1, 168, 154, 145, 261, 

238/10, 262/51, 258/7, 352/8 na których przewidziana 

jest realizacja inwestycji stanowią własność Gminy 

Rokietnica. Rada Gminy Rokietnica dnia 24 września 

2012 r. podjęła Uchwałę Nr XXVIII/223/2012 w spra-

wie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nie-

ruchomości położonych w miejscowości Kiekrz na 

rzecz Powiatu Poznańskiego. Zatem, w tym stanie fak-

tycznym nabycie powyższych nieruchomości na rzecz 

Powiatu Poznańskiego jest w pełni uzasadnione.

Uchwała Nr XXVI/246/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Buk zadania zarzą-

dzania publiczną drogą powiatową nr 2497P – ul. 

Grodziska 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, 

Nr214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. 
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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 2497P Buk – Kotowo w zakresie realizacji 

zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P na 

odcinku ul. Grodziskiej w Buku” – poprzez wykonanie 

chodnika po stronie zachodniej (na odcinku od ul. Lipo-

wej do obwodnicy miasta), będące zadaniem 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 Gminy Buk.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/246/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

W dniu 11 marca 2013r. do Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gmi-

ny Buk, (znak pisma: IP.7226.08.2013) w sprawie powie-

rzenia Gminie Buk zadania zarządzania publiczną drogą 

powiatową nr 2497P w zakresie wykonania zadania pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2497P na odcinku ul. 

Grodziskiej w Buku” – poprzez wykonanie chodnika po 

stronie zachodniej (na odcinku od ul. Lipowej do obwod-

nicy miasta). Gmina Buk posiada aktualną dokumentację 

techniczną oraz zabezpieczyła środki fi nansowe na rea-

lizację zadania w budżecie gminy w roku 2013. Zadanie 

zostanie sfi nansowane w całości ze środków Gminy.

W celu realizacji zadania dnia 26 lutego 2013 r. Rada 

Miasta i Gminy Buk podjęła uchwałę nr XXIX/210/2013 

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania 

zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2497P 

– ul. Grodziska w m. Buk.

Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu 

w Poznaniu jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXVI/247/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-

ści stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, po-

łożonej w Rokietnicy, działka nr 144/19. 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 

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

142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.), Rada Powia-

tu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1.
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej 

w Rokietnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: 

obręb 0010 Rokietnica. ark. mapy 4, działka nr 144/19 

o pow. 0,4442 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 

PO1A/00034355/9 jako własność Powiatu Poznańskiego. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/247/IV2013

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

Z uwagi na okoliczność, że nieruchomość oznaczona 

w ewidencji gruntów i budynków jako: obręb 0010 Ro-

kietnica, ark. mapy 4, działka nr 144/19 o pow. 0,4442 ha, 

zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1A/00034355/9, 

stała się zbędna dla potrzeb oświatowych, Zarząd Po-

wiatu w Poznaniu decyzją z dnia 06 lutego 2013 r. nr 

GN.N.6844.37.2012 wygasił prawo trwałego zarządu 

ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół im. Jadwigi 

i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy. 

Wskazana nieruchomość zabudowana jest budynkiem 

stołówki szkolnej i budynkiem garażowym. Położona 
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w centralnej części miejscowości Rokietnica, sąsiadująca 

ze zwartą zabudową mieszkaniową jedno i wielorodzin-

ną oraz Zespołem Szkół im. Jadwigi i Władysława Za-

moyskich. Działka w kształcie nieregularnego wielobo-

ku, o dość jednorodnej, płaskiej rzeźbie. Nieruchomość 

w całości ogrodzona z bezpośrednim dostępem do dro-

gi publicznej – ul. Szkolna oraz dostępem do wszystkich 

urządzeń infrastruktury technicznej (sieć elektroener-

getyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa). 

Dla omawianego terenu brak jest miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnie 

obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietni-

ca, zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/72/2011 z dnia 27 

czerwca 2011 r., przez Radę Gminy Rokietnica wska-

zana działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zwartej lub rozpro-

szonej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz 

usługami różnymi. 

Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 15.03.2013 r. 

sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę ma-

jątkowego Pana Damiana Bukowskiego wartość ryn-

kowa przedmiotowej nieruchomości została ustalona 

na kwotę 512.000 zł (słownie złotych: pięćset dwana-

ście tysięcy). 

Stosownie do przepisu art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy o sa-

morządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.

U.2001.142.1592) do wyłącznej właściwości rady po-

wiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach ma-

jątkowych powiatu dotyczących między innymi zasad 

zbywania nieruchomości. 

Z uwagi na przeznaczenie opisanej wyżej nieruchomości 

do zbycia podjęcie uchwały jest słuszne i uzasadnione. 

Uchwała Nr XXVI/248/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 

zadania zarządzania drogą powiatową 2418P na od-

cinku ul. Stefana Batorego w m. Batorowo 

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 

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

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

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

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

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

z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 

1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 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 Tarnowo Podgórne zadania 

zarządzania drogą powiatową nr 2418P w zakresie do-

tyczącym: 

1) przebudowy pasa drogowego ul. Stefana Batorego 

w Batorowie polegającej na budowie ścieżki pieszo 

– rowerowej wraz z kanalizacją deszczową i od-

tworzeniem nawierzchni,

2) Bieżącego utrzymania ścieżki pieszo – rowerowej, 

o której mowa w pkt 1.

będących zadaniami Powiatu.

2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

następuje na okres do dnia 31 grudnia 2013 r., a zada-

nia o którym mowa ust. 1 pkt 2 na czas nieokreślony. 

§ 2.
1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą po-

wiatową w zakresie przedstawionym w § 1, nastąpi na 

mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gmi-

ny Tarnowo Podgórne a Zarządem Powiatu w Poznaniu, 

które określi także sposób fi nansowania zadania.

2. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1, fi nan-

sowane będą ze środków Gminy Tarnowo Podgórne, 

a zadanie o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 2 fi nansowa-

ne będzie przez Powiat Poznański z dotacji fi nansowej 

otrzymanej od Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/248/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

W dniu 26 lutego 2013 r. Rada Gminy Tarnowo Pod-

górne podjęła Uchwałę Nr XLIV/553/2013 w sprawie 

przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań 

zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w za-

kresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku ul. 

Stefana Batorego w m. Batorowo (droga powiatowa nr 

2418P), która stosownie do ustaleń, zostanie zmieniona 

w zakresie wynikającym z niniejszej uchwały. W budże-

cie Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2013 zabezpie-
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czono środki na realizację wym. zadania, które zostanie 

zrealizowane przez Gminę, ze środków własnych. 

Ponadto Gmina podejmie uchwałę o udzieleniu Po-

wiatowi Poznańskiemu pomocy fi nansowej na bieżące 

utrzymanie ww. ścieżki pieszo-rowerowej.

Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu 

w Poznaniu jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXVI/249/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: skarg ………*, na działania Starosty Po-

znańskiego.

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. 229 pkt. 4 – 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 267) Rada Powiatu w Poznaniu uchwa-

la, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się wyniki pracy Komisji Rewizyjnej z roz-

patrzenia skarg przekazanych jej przez Przewodni-

czącego Rady Powiatu w Poznaniu (protokół z rozpa-

trzenia skarg stanowi załącznik do uchwały).

§ 2.
Rada Powiatu w Poznaniu uznaje, że skargi ………* są 

bezzasadne.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu 

Rady Powiatu w Poznaniu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/249/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

Pismem z dnia 30 stycznia 2013 r. ………* skierował 

skargę do Rady Powiatu w Poznaniu. W dniu 31 stycznia 

2013 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Poznaniu 

skarga ………* skierowana przez Wojewodę Wielko-

polskiego. W dniu 6 lutego 2013 r. wpłynęła  do Staro-

stwa skarga ………* skierowana przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. ………* w ślad za 

przekazaną skargą (z dnia 30 stycznia 2013 r.) pismem 

z dnia 2 lutego 2013 r. skierował do Rady Powiatu kolej-

ną skargę. W dniu 13 lutego 2013 r. wpłynęła do Staro-

stwa kolejna skarga ………* przekazana przez Wojewo-

dę Wielkopolskiego. W dniu 20 lutego 2013 r. wpłynęła 

do Starostwa kolejna skarga skierowana przez Samorzą-

dowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Wreszcie pis-

mem z dnia 18 lutego 2013 r. wpłynęła skarga ………* 

skierowana przez Ministerstwo Transportu, Budowni-

ctwa i Gospodarki Morskiej – Departament Transportu 

Drogowego. Przewodniczący Rady Pan Piotr Burdaje-

wicz przekazał wszystkie skargi Komisji Rewizyjnej.

Podstawą rozpatrywania skarg jest Uchwała Nr 

XXIV/222/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 

12 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu na rok 

2013, w której w § 3 zleca się Komisji Rewizyjnej roz-

patrywanie skarg dla których organem właściwym do 

rozpatrzenia jest Rada Powiatu.

Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargi w dniu 6 

marca 2013 r. w oparciu o otrzymane po wystąpie-

niu do Starosty Poznańskiego materiały oraz złożone 

podczas posiedzenia wyjaśnienia ustne. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skargi ………* są 

bezzasadne, co zostało wykazane w protokole z rozpa-

trzenia skarg.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwa-

ły jest uzasadnione.

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. 

nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Uchwała Nr XXVI/250/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalno-

ści Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu 

w roku 2012.
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Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 

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

142, poz. 1592 z późn. 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) oraz § 41 ust. 1 Statutu Powiatu Poznańskiego 

przyjętego Uchwałą Nr XLIV/361/III/2011 Rady Po-

wiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 

ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. 

Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 216 poz. 3939 ze zm.: Dz. U. z 

2011 r. Nr 165 poz. 2710; z 2012 r. poz. 2711, poz. 4116) 

Rada Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje: 

§ 1.
Rada Powiatu w Poznaniu przyjmuje sprawozdanie 

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Po-

znaniu w roku 2012, które stanowi załącznik do niniej-

szej uchwały. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu 

Rady Powiatu w Poznaniu. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/250/IV/2013

Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 20 marca 2013 r.

Zgodnie z § 41 ust. 1 Statutu Powiatu Poznańskiego 

przyjętego Uchwałą Nr XLIV/361/III/2011 Rady Po-

wiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 216 poz. 3939 ze zm.) Komisja Rewizyjna 

składa Radzie w terminie do dnia 31 marca każdego 

roku roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku 

poprzednim.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały 

jest uzasadnione.

Uchwała Nr XXVI/251/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 20 marca 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 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. 211, 212, 214 pkt 1, art. 215, 222, 235-237 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 :

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 2013 r. Nr 1765/2013, wprowa-

dza się następujące zmiany:

§ 1.
W paragrafi e 1: 

1. Zwiększa się o kwotę 2.055.089 zł dochody budże-

tu Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą 

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

1) zwiększa się o kwotę 348.191 zł dochody bieżące, 

które po zmianie wynoszą 198.613.581 zł (zgodnie 

z załącznikiem nr 1 i 1A),

2) zwiększa się o kwotę 1.706.898 zł dochody ma-

jątkowe, które po zmianie wynoszą 9.391.875 zł 

(zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1B). 

2. W dochodach, o których mowa w ust.1 dokonuje się 

następujących zmian: 

2) zwiększa się o kwotę 229.000 zł dotacje celowe na 

realizację zadań realizowanych w drodze umów 

i porozumień między jednostkami samorzą-

du terytorialnego, które po zmianach wynoszą 

9.979.429 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1C),

3) zwiększa się o kwotę 739.445 zł dotacje i środki 

zewnętrzne na fi nansowanie wydatków i realizację 

zadań fi nansowanych z udziałem środków, o któ-

rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fi -
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nansach publicznych, które po zmianie wynoszą 

6.689.621 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1D). 

§ 2.
W paragrafi e 2: 

1. Zmniejsza się o kwotę 11.741zł wydatki budżetu 

Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 

226.953.375zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:

1) Zwiększa się o kwotę 152.585 zł wydatki bieżące, 

które po zmianach wynoszą 184.938.783 zł (zgodnie 

z załącznikiem nr 2A),

2) Zmniejsza się o kwotę 164.326zł wydatki mająt-

kowe, które po zmianach wynoszą 42.014.592 zł 

(zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym dotacje 

majątkowe zmniejsza się o kwotę 104.474zł, które 

po zmianach wynoszą 7.808.182zł (zgodnie z za-

łącznikiem nr 2C).

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

nuje następujących zmian: 

2) zmniejsza się o kwotę 445.730 zł wydatki na wy-

nagrodzenia i składki od nich naliczane, które po 

zmianach wynoszą 92.652.540 zł (zgodnie z załącz-

nikiem nr 3),

3) zwiększa się o kwotę 5.500 zł świadczenia na rzecz 

osób fi zycznych, które po zmianach wynoszą 

6.632.423 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

§ 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 ochrony 

środowiska, które przeznacza się na fi nansowanie wy-

datków z zakresu ochrony środowiska w zakresie okre-

ślonym ustawą (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 4.
W paragrafi e 4:

Defi cyt budżetu zmniejsza się o kwotę 2.066.830 zł i po 

zmianie wynosi on 18.947.919 zł. Postanawia się sfi -

nansować go kredytem bankowym oraz wolnymi środ-

kami pozostającymi po rozliczeniu roku 2012 (zgodnie 

z załącznikiem nr 9).

§ 5.
W paragrafi e 5:

Zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów 

i rozchodów budżetu, w tym:

1. zmniejsza się o kwotę 66.830 zł planowane przy-

chody, które po zmianie wynoszą 28.877.919 zł, 

2. zwiększa się o 2.000.000 zł rozchody budżetu, któ-

re po zmianie wynoszą 9.930.000 zł (zgodnie z za-

łącznikiem nr 9).

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

w Poznaniu.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowią-

zuje w roku budżetowym 2013. 

Uzasadnienie uchwały wraz za załącznikami znajduje się na stro-

nie internetowej bip.powiat.poznan.pl, w zakładce Uchwały Rady 

Powiatu.

Uchwała Nr XXVI/252/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej 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.
1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Po-

wiatu Poznańskiego, która stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyję-

tych wartości.
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§ 3.
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobo-

wiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć (wg załącz-

nika nr 2),

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budże-

towym i w latach następnych jest niezbędna dla 

zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których 

termin płatności wykracza poza rok budżetowy. 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania 

uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa 

w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Po-

wiatu. 

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.
Z dniem 20 marca 2013r. traci moc uchwała z dnia 

12 grudnia 2012r. nr XXIV/220/IV/2012 w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powia-

tu Poznańskiego na lata 2013-2017 wraz z uchwalony-

mi do niej zmianami.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 marca 2013r.

Uzasadnienie uchwały wraz za załącznikami znajduje się na stro-

nie internetowej bip.powiat.poznan.pl, w zakładce Uchwały Rady 

Powiatu.

SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu 
od 11 lutego do 15 marca 2013 r. 

Zarząd Powiatu odbył 6 protokołowanych 
posiedzeń: 12, 15, 19, 26 lutego, 5, 12 marca 
2013 r. 

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zago-

spodarowania przestrzennego – 17 postanowień 

(w tym 4 o nieuzgodnieniu), 

2. w sprawie zawarcia umowy na zarządzanie ar-

chiwum akt pracowniczych dot. zlikwidowanego 

Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” 

spzoz. Umowa zawarta jest od 1 stycznia do 31 

grudnia 2013 r., miesięczne wynagrodzenie wy-

niesie 550,00 zł brutto, 

3. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na 

zakup nagród dla laureatów konkursu fotografi cz-

nego pt. „Osobliwości przyrodnicze w fotografi i” 

w kwocie – do 1.000,00 zł brutto. Finał konkursu 

odbył się 16 marca 2013 r. w Luboniu,

4. sprawie podpisania umowy na świadczenie usłu-

gi serwisowania i konserwacji sieci teleinfor-

matycznej wraz z administrowaniem centralą 

NECSV8100 w obiektach przy ul. Jackowskiego 

18 i Słowackiego 8 oraz świadczenie usługi ser-

wisowania i konserwacji sieci teleinformatycznej 

wraz z administrowaniem centralą PANASONIC 

KX-TDA100 w obiekcie przy ul. Zielonej 8. Zmia-

na dot. źródeł fi nansowania zadania,

5. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzo-

nego w trybie przetargu nieograniczonego na spo-

rządzenie operatów w zakresie szacowania nieru-

chomości dla potrzeb wykonywania zadań Powiatu 

Poznańskiego prowadzonych przez Wydział Go-

spodarowania Mieniem. Zarząd zatwierdził wybór 

oferty złożonej przez konsorcjum: Lider – CDN 

CENTRUM DORADZTWA NIERUCHOMOŚCI 

Damian Bukowski, Partner BIURO WYCENY 

I HANDLU SZACUNEK – Wągrowiec, które zaofe-

rowało realizację zamówienia za kwotę 2.373,90 zł 

brutto stanowiąca sumę cen jednostkowych. Całko-

wita wartość umowy wyniesie 5.000,00 zł brutto,

6. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 

na potrzeby organizacji imprezy jaką jest akcja 

medialna „Wiecie co jecie w poznańskim powiecie” 

w wysokości do 18.000,00 zł brutto (6.000,00 zł 

usługi gastronomiczne, 12.000,00 zł usługa orga-

nizacji imprezy). Celem imprezy jest zapoznanie 

mieszkańców powiatu poznańskiego z zasadami 



26 k w i e c i e ń  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

zdrowego żywienia poprzez przekazanie w przy-

stępnej formie wiedzy na temat odpowiedniego 

przygotowywania i spożywania potraw. Impreza 

odbyła się w ZS w Bolechowie,

7. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia publi-

kacji na łamach magazynu „Welcome to Poland” 

w kwocie do 5.000,00 zł brutto. Publikacja dotyczy 

oferty inwestycyjnej powiatu poznańskiego, dwie 

kolorowe strony formatu A4 wraz ze zdjęciami 

oraz opracowaniem grafi cznym i tłumaczeniem 

tekstu na język angielski, 

8. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na 

zakup usługi dostępu do czasu antenowego oraz 

przygotowania akcji informacyjno – medialnej 

„1% podatku dla OPP z powiatu poznańskiego” 

w wysokości do 18.000,00 zł brutto (5.000,00 zł – 

usługa dostępu do czasu antenowego, 13.000,00 zł 

– usługi pozostałe). Kampania informacyjna od-

będzie się na antenie Wielkopolskiej Telewizji 

Kablowej (70 spotów),

9. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 

na publikację ogłoszeń w gazecie lokalnej uka-

zującej się na terenie gm. Puszczykowo, w wyso-

kości 3.874,50 zł brutto, za publikację 9 ogłoszeń 

w „Głosie Puszczykowskim”,

10. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na 

publikację ogłoszeń w gazecie lokalnej obejmują-

cej swoim zasięgiem gminę Mosina, w wysokości 

4.649,40 zł brutto, za publikację 9 ogłoszeń w „Ga-

zecie Mosińsko-Puszczykowskiej”,

11. w sprawie podania do publicznej wiadomości wy-

kazu nieruchomości przeznaczonej do oddania 

w najem w trybie przetargu pisemnego ograni-

czonego, stanowiącego własność Powiatu Poznań-

skiego położonej w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 

(dot. lokalu w portierni Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 o pow. 12 m2) 

z przeznaczeniem na kiosk handlowy, działalność 

usługową bądź bar kanapkowo-sałatkowy,

12. w sprawie planu wykorzystania zasobu nierucho-

mości Powiatu Poznańskiego. Zarząd przyjął plan, 

który stanowi załącznik do uchwały. W planie za-

warte są podstawy sporządzenia planu, zestawienie 

powierzchni nieruchomości zasobu powiatu po-

znańskiego oraz nieruchomości powiatu poznań-

skiego oddane w użytkowanie wieczyste – stan na 

dzień 01.01.2013 r., zestawienie powierzchni nie-

ruchomości powiatu poznańskiego obciążonych 

prawem użytkowania wieczystego, prognozę dot. 

udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywa-

nia nieruchomości do zasobu powiatu poznańskie-

go, zestawienie nieruchomości przeznaczonych do 

nabycia do zasobu, zestawienie inwestycji planowa-

nych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

w wyniku których nabyte zostaną nieruchomości 

do zasobu powiatu poznańskiego, prognozę wy-

datków związanych z udostępnieniem nierucho-

mości zasobu oraz nabywania nieruchomości do 

zasobu powiatu poznańskiego, prognoza wpływów 

osiąganych z opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości powiatu poznańskiego 

oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z ty-

tułu trwałego zarządu nieruchomości powiatu po-

znańskiego, prognoza dot. aktualizacji opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości powiatu 

poznańskiego oddanych w użytkowanie wieczyste 

oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomo-

ści powiatu poznańskiego, program wykorzystania 

nieruchomości zasobu, wykaz nieruchomości po-

wiatu poznańskiego oddanych w trwały zarząd, za 

które trwali zarządcy uiszczają opłaty roczne z tytu-

łu trwałego zarządu,

13. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Po-

znaniu nr 1701/2012 z dnia 25.01.2013 r. w sprawie 

zatwierdzenia wyników postępowania o udziele-

nie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

artykułów biurowych, papieru, materiałów eksplo-

atacyjnych do drukarek i teczek dla potrzeb Staro-

stwa Powiatowego w Poznaniu – 4 części, 

14. w sprawie zaopiniowania projektu Programu 

Ochrony Środowiska Miasta Luboń na lata 2013-

2016 z perspektywą na lata 2017-2020. Opinia sta-

nowi załącznik do uchwały,

15. w sprawie podpisania umowy dotyczącej budowy 

systemu informatycznego wspierającego proces 

orzeczniczy w Powiatowym Zespole do Spraw Orze-

kania o Niepełnosprawności i roczną opieką autor-

ską – z fi rmą ITTI Sp. z o.o. Zakres prac obejmuje:

− analizę istniejącego stanu,

− opracowanie architektury systemu,

− budowę aplikacji i przeniesienie istnieją-

cej bazy na platformę klient-serwer,

− wdrożenie systemu,

− szkolenie użytkowników,

− wykonanie dokumentacji technicznej sy-

stemu. 

Łączny koszt usługi wynosi 66.420,00 zł brutto. Ter-

min realizacji zlecenia to 12 tygodni od dnia podpi-

sania umowy, 

16. w sprawie zakupu specjalistycznych skanerów na 

potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

3 skanery Fujitsu FI-6230Z zostaną zakupione od 

fi rmy INFOMEX Sp. z o.o. odział w Poznaniu, za 

kwotę 15.959,25 zł brutto,
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17. w sprawie przeznaczenia środków na organizację 

imprezy pn. „Wiosenna akademia ruchu” w LO 

w Puszczykowie, w szkole prowadzonej przez Powiat 

Poznański – w wysokości 15.000,00 zł brutto. Impre-

za odbyła się 25 lutego – 2 marca 2013 r. w ramach 

współpracy partnerskiej między Powiatem Poznań-

skim a Prefekturą São Josè dos Pinahis. Podczas 

kilkudniowych warsztatów uczniowie zapoznali się 

z technikami i kulturą brazylijskich tańców,

18. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie ter-

minu wykonania zadania pn.: Zagospodarowanie 

terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej 

z miejscami postojowymi, izolacji ścian piwnic, 

remontu części pomieszczeń piwnicznych – nie-

ruchomość przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. 

Zakończenie robót i zgłoszenie przez Wykonawcę 

tj. Przedsiębiorcę Tadeusz Śledź Firma Usługowo 

Budowlana Tadeusz Śledź z siedzibą w Poznaniu, 

nastąpi do 17.03.2013 r.,

19. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

na: Wykonanie opinii technicznej dot.: stanu ka-

nałów wentylacyjnych wraz z inwentaryzacją dla 

pomieszczeń sali konferencyjnej budynku Staro-

stwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Słowackie-

go 8 w Poznaniu. Umowa zostanie zawarta z fi rmą 

Biuro Projektowe Jerzy Surmacewicz z siedzibą 

w Poznaniu, za kwotę 18.000,00 zł brutto,

20. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówie-

nia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych na wykonanie, dostawę 

i montaż tablic informacyjnych dla potrzeb Staro-

stwa Powiatowego przedsiębiorstwu: Grafi tech Cze-

sław Motylewski z siedzibą przy ul. Wołczyńskiej 

18, 60-003 Poznań – za kwotę 31.082,10 zł brutto,

21. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego 

dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowa-

dzonych przez Powiat Poznański. Dodatek moty-

wacyjny w wysokości 1.000,00 zł został przyznany 

na okres od 01.03.2013 r. do 31.08.2013 r. dot. dy-

rektorów następujących szkół/ placówek: 

− ZS w Bolechowie,

− ZS w Kórniku

− ZS nr 1 w Swarzędzu,

− ZS w Mosinie, 

− ZS w Rokietnicy,

− SOS-W w Mosinie,

− SOS-W dla Dzieci Niewidomych w Owiń-

skach,

− PP-P w Luboniu,

− PP-P w Mosinie,

− PP-P w Swarzędzu. 

Dyrektor ZS w Puszczykowie, w związku z powierze-

niem stanowiska na okres 10 m-cy tj. od 01.09.2012 r. 

do 30.06.2013 r. otrzyma dodatek motywacyjny, w wy-

sokości 1.000,00zł, od 01.03.2013 r. do 30.06.2013 r. 

22. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówie-

nia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych na wykonanie modernizacji 

instalacji elektrycznej w segmencie D budynku Sta-

rostwa Powiatowego w Poznaniu. Prace polegające 

na podłączeniu klap dymowych oraz hydroforu ob-

sługującego instalację hydrantową przed wyłącznik 

główny prądu zgodnie z zaleceniami p.poż. powie-

rzone zostaną przedsiębiorstwu Zakład Elektro-

nicznych Systemów Grzegorz Józefowski z siedzibą 

w Poznaniu, za kwotę 14.993,70 zł brutto,

23. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

o wymianę kotła centralnego ogrzewania w bu-

dynku mieszkalnym przy Placu Przemysława 11 

w Owińskach. Umowa zostanie zawarta z Przed-

siębiorcą Andrzejem Roth, prowadzącym dzia-

łalność gospodarczą pod fi rma ROTH Instalacje 

Sanitarne, Grzewcze i Gazowe Andrzej Roth z sie-

dzibą w Poznaniu, za kwotę 18.489,60 zł brutto, 

24. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na 

pełnienie nadzoru inwestorskiego. Pełnienie nadzo-

ru inwestorskiego na realizacją zadania pn.: Przebu-

dowa budynku internatu Zespołu Szkół w Mosinie 

z przystosowaniem dla uczniów niepełnospraw-

nych, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 

budynku na Zespół Rewalidacji – etap I – budowa 

windy i przebudowa kotłowni na Zespół Rewalida-

cji zostaje zlecone fi rmie NORD – Roman Młodak 

z siedzibą w Śremie, za kwotę 36.900,00 zł brutto, 

25. w sprawie wyrażenia zgody na organizację szko-

lenia Rady Powiatu Poznańskiego IV kadencji 

w dniach 22-23 marca 2013 r. w Mierzęcinie, za 

kwotę 37.000,00 zł brutto. Podczas szkolenia zostaną 

przedstawione zagadnienia dot. statusu prawnego 

radnych, procedura rozpatrywania skarg składanych 

na radnych, uprawnienia i obowiązki radnego,

26. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzie-

lenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację, na potrzeby ZS im. 

Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie 

w ramach projektu „Praktycznie gotowi do pracy 

– program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. 

Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” 

współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, szkoleń na: część 1 – prawo jazdy 

kat. B, część 2 – prawo jazdy kat. C1 oraz kwalifi -

kację wstępną przyspieszoną; zatwierdzenie SIWZ; 

powołanie komisji przetargowej,

27. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzie-

lenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
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nieograniczonego na realizację kursu operatora wóz-

ków widłowych na potrzeby ZS im. Gen. Dezyderego 

Chłapowskiego w Bolechowie w ramach projektu 

„Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy 

SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chła-

powskiego w Bolechowie” współfi nansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; zatwierdze-

nie SIWZ; powołanie komisji przetargowej,

28. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowa-

dzonego w trybie z wolnej ręki na ubezpieczenie 

mienia w ramach zamówienia uzupełniającego do 

umowy ZP.273.00057.2011, z dnia 21.11.2011 r., 

dot. ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialno-

ści cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych 

jednostek organizacyjnych – z podziałem na dwie 

części. Zarząd zatwierdził w zakresie: 

− części nr 1 – Ubezpieczenie sprzętu elek-

tronicznego – wybór oferty złożonej przez 

Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Vienna Insurance Group Oddział Poznań, 

które zaoferowało realizację zamówienia 

za kwotę 179,47 zł brutto,

− części nr 2 – Ubezpieczenie pojazdu – wy-

bór oferty złożonej przez Inter Risk To-

warzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna In-

surance Group Oddział Poznań, za kwotę 

2 963,20 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia zaplanowany został do 

31.12.2013 r.

29. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówie-

nia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych na dostawę i uruchomienie 

zestawu hydroforowego Wilo COR 1 MVIE 403 

w budynku Starostwa Powiatowego. Zamówienie 

realizować będzie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwe-

stycji Budowlanych i Remontów „Gadomex” z sie-

dzibą w Poznaniu, za kwotę 11.746,50 zł brutto, 

30. w sprawie do publiczne wiadomości wykazu nie-

ruchomości przeznaczonej do oddania w najem 

położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8. Podaje 

się do publicznej wiadomości wykaz lokali użyt-

kowych przeznaczonych do oddania w najem na 

czas oznaczony do lat 3, w drodze bezprzetargowej, 

znajdujących się w budynku przy ul. Zielonej 8 

w Poznaniu na działkach oznaczonych w ewiden-

cji gruntów i budynków jako: obręb Poznań, ark. 

mapy 28, działka nr 35/2 o pow. 2.647 m2, zapisanej 

w KW nr P01P/00111431/5 oraz działka nr 34/3 

o pow. 10 m2 zapisanej w KW nr P01P/00287506/6. 

Wykaz stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Wykaz 

podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 

21 dni w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przy 

ul. Jackowskiego 18 oraz na tablicy ogłoszeń w bu-

dynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. 

Słowackiego 8. Ponadto informację o wywieszeniu 

tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości 

przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stro-

nie internetowej Starostwa Powiatowego w Pozna-

niu: www.bip.powiat.poznan.pl, 

31. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego 

na rok 2013,

32. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowa-

dzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamó-

wień publicznych dotyczącego wyboru fi rmy na 

projekt, wykonanie, transport, montaż i demontaż 

stoiska wystawienniczo-promocyjnego powiatu 

poznańskiego oraz jego obsługę techniczną w cza-

sie trwania Targów Edukacyjnych 2013. Zarząd za-

twierdził wybór oferty złożonej przez All In Event 

z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 28.080,90 zł brut-

to. Targi odbyły się 15-17 marca 2013 r., 

33. w sprawie upoważnienia przedsiębiorców prowa-

dzących stację demontażu pojazdów do odbioru 

z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których 

orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznań-

skiego w trybie art. 10a ustawy prawo o ruchu 

drogowym. Zarząd postanowił przekazać pojazdy 

wycofane z eksploatacji do demontażu w stacjach 

demontażu prowadzonych przez przedsiębiorców: 

Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, spółka 

AUTO-HANDEL-CENTRUM Krotoski-Cichy 

sp.j. z siedzibą w Wysogotowie,

34. w sprawie zatwierdzenia rozliczeń dotacji udzie-

lonych na realizację programów zdrowotnych 

w 2012 r. Zarząd zatwierdził rozliczenie 2 dota-

cji – realizacja programu profi laktyki raka szyjki 

macicy w roku 2012 (rozliczona kwota dotacji 

307.692,00 zł) i programu profi laktyki wczesnego 

wykrywania chorób tarczycy, cukrzycy typu II oraz 

choroby nowotworowej gruczołu krokowego na 

2012 r. (rozliczona kwota dotacji 135.510,90 zł),

35. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 

na realizację projektu pt. „Prosto z powiatu po-

znańskiego – Telewizyjny Magazyn Samorządowy 

Powiatu Poznańskiego” w wysokości 45.000,00 zł. 

Projekt zostanie zrealizowany przez Studio Pro-

dukcji Filmowych i Telewizyjnych „DYKBAN”,

36. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie pojazdu 

w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy 

nr ZP. 273.00057.2011, z dnia 21.11.2011 r. doty-

czącej ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzial-

ności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych 
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jednostek organizacyjnych, zatwierdzenia NWZ, 

powołania komisji przetargowej,

37. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie świade-

ctwa charakterystyki energetycznej dla przebudowy-

wanych budynków w ZS w Puszczykowie przez fi rmę 

BUD-OWY Sc, Piotr Olszowy, Adam Olszowy z sie-

dzibą w Orzechowie, za kwotę brutto 1.107,00 zł,

38. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

o zaprojektowanie i wykonanie instalacji wodno-

kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi 

w budynku mieszkalnym przy Placu Przemysława 

11 w Owińskach z przedsiębiorcą Andrzej Roth 

Instalacje Sanitarne, Grzewcze i Gazowe z siedzibą 

w Poznaniu, za kwotę 42.828,00 zł brutto,

39. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na 

realizację zadań w odniesieniu do lasów niesta-

nowiących własności Skarbu Państwa w ogólnej 

wysokości 65.000,00 zł brutto. Podział środków 

uzależniony jest od wielkości powierzchni grun-

tów w danym nadleśnictwie Nadleśnictwo Babki 

– 20.703,36 zł brutto, Nadleśnictwo Czerniejewo 

3.766,40 zł brutto, Nadleśnictwo Konstantynowo 

24.114,44 zł brutto, Nadleśnictwo Łopuchówko 

16.415,80 zł brutto,

40. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bog-

danowi Mrozowskiemu do reprezentowania Po-

wiatu Poznańskiego w celu dokonania uzgodnień 

dokumentacji projektowej pn. Zaprojektowanie 

Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i pra-

cownią gastronomiczną w ZS w Bolechowie, Szko-

ła w Murowanej Goślinie,

41. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 

na zakup drobnych nagród dla laureatów konkur-

su „Palić, nie palić- oto jest pytanie?” w kwocie 

1.000,00 zł brutto. Organizatorem konkursu jest 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Po-

znaniu, który zakresem swojego działania obej-

muje miasto Poznań i powiat poznański. Konkurs 

skierowany jest do uczniów klas V szkół podsta-

wowych z terenu powiatu,

42. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 

na promocję powiatu poznańskiego poprzez za-

kup pakietu promocyjnego podczas Międzyna-

rodowego Rajdu Zabytkowych Pojazdów Rolls 

Royce&Bentley „Śladami podróżników dookoła 

Poznania” w wysokości 10.000,00zł. Rajd odbędzie 

się w dn. 8-12 maja 2013 r. w gminach Suchy Las, 

Swarzędz, Puszczykowo, Kórnik,

43. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wybór realizatora programu zdrowotnego w 2013 r. 

w zakresie profi laktyki raka szyjki macicy w ramach 

„Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego 

na lata 2009-2013”. Program skierowany jest do 

dziewcząt urodzonych w 1999 r. oraz urodzonych 

w 1998 r., które nie korzystały ze szczepień przeciw-

ko HPV fi nansowanych z budżetu powiatu poznań-

skiego w 2012 r. i nie były wcześniej zaszczepione 

żadną dawką szczepionki przeciwko HPV, zameldo-

wanych na pobyt stały lub czasowy w gminach po-

wiatu poznańskiego na dzień ogłoszenia konkursu. 

Kwota przeznaczona na realizację programu wynosi 

maksymalnie 300.000,00 zł,

44. w sprawie przeprowadzenia postępowania w try-

bie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane 

w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy 

nr ZP.273.00127.2012 z dn. 22.11.2012 r. dotyczącej 

przedsięwzięcia pn. Remont biur na parterze, klatki 

schodowej i korytarzy w segmencie D budynku Sta-

rostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, za-

twierdzenia NWZ, powołania Komisji przetargowej,

45. w sprawie pokrycia kosztów pobytu ofi cjalnej 

delegacji z Powiatu Tatrzańskiego w wysokości 

do 20.000,00 zł. Delegacja z partnerskiego po-

wiatu tatrzańskiego przebywała w terminie 17-

19.03.2013 r. Została podpisana umowa o współ-

pracy między powiatami,

46. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 

na wykonanie aplikacji mobilnej dla powiatu po-

znańskiego związanej z produktem turystycznym 

Powiatu Poznańskiego „Śladami podróżników 

dookoła Poznania” w wysokości 50.184,00 zł brut-

to. Realizacja aplikacji obejmuje przygotowanie 

aplikacji dla systemu operacyjnego Android iOS, 

grafi ki i udźwiękowienia, aplikacje dla mediów 

społecznościowych Facebook i Nasza klasa oraz 

utrzymanie aplikacji w tym utrzymanie kont app 

store, certyfi katy bezpieczeństwa SSL, utrzymywa-

nie danych zapisywanych w chmurze, uaktualnia-

nie treści i wiadomości push. Aplikację przygotuje 

fi rma Mood Up z siedzibą w Poznaniu,

47. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na 

udział reprezentacji powiatu w XVII eliminacjach 

Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych 

w Piłce Nożnej „5” w wysokości 800,00 zł brutto. 

Mistrzostwa odbędą się w dn. 22-23 marca 2013 r. 

we Wrześni,

48. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia pub-

likacji dotyczącej oferty edukacyjnej na łamach 

dwudziennika oraz serwisu informacyjnego „Po-

znań Nasze Miasto.pl” w kwocie 4.000,00 zł brutto,

49. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

na zakup usługi Samorządowego Informatora 

SMS – z fi rmą Samorządowy Informator SMS Sp. 

z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Usługa „Samorzą-

dowy Informator SMS” zapewnia bezpośrednią 

komunikację i ostrzeganie przed zagrożeniami na 
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potrzeby funkcjonowania Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego Starosty Poznańskiego 

(komunikaty i ostrzeżenia wysyłane będą do po-

wiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiato-

wych jednostek organizacyjnych). Koszt usługi 

wyniesie do 5.000,00 zł brutto. Umowa zostanie 

zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania,

50. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-

wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych na zakup i uru-

chomienie bramek kontroli dostępu w budynku 

Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 

w Poznaniu. Zamówienie realizowane będzie przez 

przedsiębiorstwo UNIKONTROL Autoryzowany 

Dystrybutor Urządzeń Kontroli Dostępu z siedzi-

bą w Warszawie, za kwotę 19.767,95 zł brutto,

51. 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.273.00127.2012 z dnia 22.11.2012 r. 

dot. przedsięwzięcia pn.: Remont biur na parte-

rze, klatki schodowej i korytarzy w segmencie D 

budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackow-

skiego 18. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożo-

nej przez Wykonawcę zaproszonego do wzięcia 

udziału w negacjach, tj. Spółdzielnię Rzemieślni-

czą Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Róż-

nej z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 20.303,29 zł 

brutto. W ramach ww. zamówienia przewidziane 

są prace w segmencie B, C i D polegające m.in. na 

obudowaniu ścian płytami, malowaniu i przygo-

towaniu powierzchni pod malowanie, montażu 

drzwi drewnianych z ościeżnicą i opaskami oraz 

listew cokołowych,

52. w sprawie przeprowadzenia postępowania w try-

bie przetargu nieograniczonego na modernizację 

dachu budynku SOS-W im. Janusza Korczaka, po-

łożonego w Mosinie ul. Kościelna 2; zatwierdzenia 

SIWZ; powołania komisji przetargowej,

53. w sprawie wyrażenia zgody na adaptację pomiesz-

czenia na poczekalnię fi lii Wydziału Komunikacji 

Starostwa Powiatowego w Stęszewie przy ul. Poznań-

skiej 20. Umowa zostanie zawarta z fi rmą Zakład 

Ogólnobudowlany KOMPLEX Wycisk Zbigniew 

z siedzibą w Tulcach, za kwotę 19.000,00 zł brutto,

54. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali se-

syjnej Wielkopolskiej Telewizji Informacyjnej 

oraz przedsiębiorstwu INEA S.A. w celu zorga-

nizowania spotkania dotyczącego rozwoju sieci 

światłowodowych, internetowych oraz telewizyj-

nych w powiecie poznańskim. Spotkanie odbyło 

się 14.03.2013 r. godz. 9:30 – 11:30,

55. w sprawie wydania zezwolenia na używanie łodzi 

motorowej podczas treningów zawodników UKS 

ZALEW-JERZYKOWO na Jez. Kowalski (do ase-

kuracji zawodników podczas treningów kajako-

wych). Zezwolenie wydane zostaje na okres od 

15.03.2013r do 31.10.2013 r.,

56. w sprawie zmiany uchwały nr 1744/2013 Zarządu 

Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2013 roku 

w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia publi-

kacji na łamach „Gazety Wyborczej”. Zmienia się 

kwota przeznaczona na zamieszczenie publikacji 

tj. 2.650,00 zł brutto. Pozostałe zapisy uchwały nie 

zmieniają się,

57. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia publika-

cji dotyczącej oferty edukacyjnej na łamach dzien-

ników „Gazeta Wyborcza” i „Metro” – w wysokości 

2.800,00 zł brutto. Oferta edukacyjna publikowana 

zostanie w związku z odbywającymi się Targami 

Edukacyjnym oraz Poznańskimi Spotkaniami Tar-

gowymi – Książka dla Dzieci i Młodzieży. 

II. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:

1) uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego obejmującego wieś 

Łowęcin, część północną obrębu Jasin i wschodnią 

obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa, gm. Swa-

rzędz – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usłu-

gowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i aktywizacji gospodarczej, tereny zabudo-

wy usługowej, tereny usług oświaty i usług sportu 

i rekreacji, tereny parkingów i zabudowy usługowej, 

teren aktywizacji gospodarczej, tereny rolnicze, tere-

ny lasu, tereny zieleni parkowej, tereny zieleni izola-

cyjnej, tereny cmentarza, zieleni cmentarnej, tereny 

wód powierzchniowych, teren drogi głównej, tereny 

dróg zbiorczych, tereny dróg lokalnych, tereny dróg 

dojazdowych, tereny ciągu pieszo-jezdnego, tereny 

ciągu pieszego, tereny placu, tereny dróg wewnętrz-

nych, tereny infrastruktury technicznej – gazow-

nictwo. W granicach opracowania planu znajduje 

się droga powiatowa nr 2436P w relacji Swarzędz 

– Sarbinowo o klasie technicznej drogi zbiorczej (Z), 

poza granicami obszaru objętego planem jest droga 

powiatowa nr 2435P w relacji Swarzędz – Biskupice, 

klasa techniczna drogi lokalnej (L). Projekt uwzględ-

nia uwagi zawarte w postanowieniu Starosty Po-

znańskiego z dnia 15.10.2012 r. Dodatkowo Zarząd 

Powiatu zwrócił uwagę, że intensywne zagospoda-

rowanie terenów widniejących obecnie w ewidencji 

jako grunty rolne wiąże się ze. znacznym zwiększe-
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niem natężenia ruchu, problemami komunikacyj-

nymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz 

problemów w zakresie wewnętrznych relacji spo-

łeczności lokalnej. Tak duży stopień zainwestowania 

niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne 

utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach pro-

wadzących w kierunku Poznania, co niekorzystnie 

wpłynie również na jednostkowe koszty budowy 

i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej 

stanowiących zadanie własne gminy,

2) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego wsi Plewiska w rejonie 

ulicy Szkolnej, gm. Komorniki – projekt planu 

wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usługowej, tereny zabudowy usługowej, 

tereny usług oświaty, tereny usług kultu religijne-

go, tereny zabudowy zagrodowej, tereny zieleni 

urządzonej, tereny dróg publicznych, tereny dróg 

wewnętrznych, tereny infrastruktury technicznej 

elektroenergetyki. Poza granicami obszaru objęte-

go projektem planu znajduje się droga powiatowa 

nr 2387P w relacji Poznań  Komorniki o klasie drogi 

głównej (G). Zarząd Powiatu w Poznaniu zwrócił 

uwagę, iż w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na 

drodze powiatowej nr 2387P, obsługa komunikacyj-

na nowo projektowanego placu parkingowe na tere-

nie 9KDW powinna odbywać się poprzez projekto-

wany teren drogi wewnętrznej (symbol 8KDW),

3) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w miejscowości Zakrze-

wo, rejon pomiędzy ul. Długą i Leśną, gm. Dopiewo 

– projekt planu wyznacza: tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagro-

dowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych, tereny sportu i rekreacji, tereny 

zieleni nieurządzonej, tereny lasów, tereny zieleni 

nieurządzonej i wód powierzchniowych śródlądo-

wych, tereny dróg wewnętrznych, teren ciągu pieszo 

– jezdnego, tereny infrastruktury technicznej elek-

troenergetyki, teren kanalizacji. Poza granicami ob-

szaru objętego projektem planu znajduje się droga 

powiatowa nr 2417P w relacji Lusowo – Dąbrówka 

o klasie drogi zbiorczej (Z). Zarząd Powiatu zwrócił 

uwagę, że wyznaczenie terenu lMN bezpośrednio 

dostępnego z drogi powiatowej o nr 2417P poten-

cjalnie może pogorszyć stan bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. W powyższym przypadku bezpośrednie 

zjazdy nie są uzasadnione, gdyż nie wynikają z ko-

nieczności wprowadzenia zabudowy uzupełniającej 

w ramach istniejącego już obszaru zabudowanego. 

Ponadto stoimy na stanowisku, że wyznaczenie tak 

rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej stoi 

w sprzeczności z powszechnie znanymi prognoza-

mi demografi cznymi, a ich lokalizacja w oddaleniu 

od zwartej zabudowy miejskiej niekorzystnie wpły-

nie na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji in-

frastruktury technicznej i społecznej stanowiących 

zadanie własne gminy. Dodatkowo należy wskazać, 

że stopień zainwestowania niedostosowany do sieci 

dróg może spowodować znaczne utrudnienia i spię-

trzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku 

miasta Poznania, w tym na drogach powiatowych 

nr 2417P oraz 2401P,

4) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w części wsi Komorniki 

w rejonie ul. Wirowskiej, gm. Komorniki – projekt 

planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, tereny teren zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, 

tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jed-

norodzinnej, teren zieleni izolacyjnej, teren zieleni 

urządzonej, tereny dróg publicznych, teren drogi we-

wnętrznej, terer infrastruktury technicznej – kanali-

zacyjnej. Zarząd Powiatu zwrócił uwagę, że racjonal-

ne planowanie oraz zrównoważony rozwój polega 

na właściwym dopasowaniu interesów społecznych 

gospodarczych i środowiskowych. Projektowanie 

nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej w bezpośrednim sąsiedztwie projektowa-

nych terenów zabudowy usługowej czy istniejących 

terenów produkcyjnych, znajdujących się poza gra-

nicami przedmiotowego opracowania, może przy-

czynić się do konfl iktów społecznych. W niniejszym 

przypadku projektowanie nowych terenów zieleni 

izolacyjnej nie zrekompensuje niedogodności wy-

nikających ze wzmożonego ruchu czy uciążliwości 

otoczenia. Niezrozumiałe jest również projektowa-

nie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

wśród istniejącej i projektowanej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej oraz terenów usług. Po-

nadto Zarząd stoi na stanowisku, że wyznaczenie tak 

rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej stoi 

w sprzeczności z powszechnie znanymi prognozami 

demografi cznymi, a ich lokalizacja w oddaleniu od 

zwartej zabudowy miejskiej niekorzystnie wpłynie 

na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji in-

frastruktury technicznej i społecznej stanowiących 

zadanie własne gminy. Dodatkowo należy wskazać, 

stopień zainwestowania niedostosowany do sieci 

dróg może spowodować znaczne utrudnienia i spię-

trzenie ruchu na drogach,

5) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w części wsi Komorniki 

w rejonie ul. Żabikowskiej, gm. Komorniki – pro-

jekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszka-
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niowej jednorodzinnej, tereny teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usłu-

gowej, teren zabudowy usługowej, tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów, tereny ziele-

ni urządzonej oraz sportu i rekreacji, tereny zieleni 

urządzonej, teren drogi publicznej klasy zbiorczej, 

tereny dróg publicznych klasy lokalnej, tereny dróg 

publicznych klasy dojazdowej, tereny publicznych 

ciągów pieszych, teren publicznego ciągu pieszo 

– jezdnego, teren parkingów, tereny dróg wewnętrz-

nych, tereny infrastruktury technicznej – elektro-

energetyki, tereny infrastruktury technicznej – ka-

nalizacji. Poza granicami obszaru objętego planem 

znajduje się droga powiatowa nr 2390P w relacji 

Komorniki – Łęczyca, o klasie drogi zbiorczej (Z).

Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny bę-

dące własnością Powiatu Poznańskiego,

6) nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego obejmującego obręb 

Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo-Ka-

tarzynki (pow. ca 636 ha)- część I – projekt planu 

wyznacza m.in. teren zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

zabudowy usługowej, sportu i rekreacji, lasu, zieleni 

urządzonej, zieleni izolacyjnej, teren kolejowy, teren 

urządzeń elektroenergetycznych, teren infrastruktu-

ry technicznej i zieleni urządzonej, teren urządzeń 

infrastruktury technicznej, teren drogi publicznej 

głównej, tereny dróg publicznych zbiorczych, lokal-

nych i dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych oraz 

teren obiektów związanych z komunikacją. W gra-

nicy opracowania znajduje się droga powiatowa nr 

2407P relacji Koziegłowy – Swarzędz, klasy technicz-

nej zbiorczej (Z). Zgodnie z załącznikiem grafi cz-

nym do ww. projektu planu, zakłada się poszerzenie 

drogi powiatowej nr 2407P w obrębie skrzyżowania 

z ulicą Poznańską, oznaczoną symbolem 1KDG. 

Zarząd Powiatu w Poznaniu i Zarząd Dróg Powia-

towych w Poznaniu nie wnioskowali o poszerzenia 

pasa drogowego w/w drogi. Zmiana szerokości ist-

niejącego pasa drogowego wiązałaby się z kosztami 

wynikającymi z wykupów gruntów pod poszerze-

nia. Należy więc zastąpić je gminnymi pasami in-

frastruktury technicznej (IT), na których możliwe 

będzie wykonanie infrastruktury uzupełniającej, 

w tym komunikacyjnej. Należy również zmienić 

ustalenia dot. przebiegu zamkniętych terenów ko-

lejowych oznaczonych symbolem lTK. Zgodnie 

z §9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional-

nego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów 

i budynków,linie kolejowe dzielą drogi publiczne na 

odrębne działki ewidencyjne. W związku z powyż-

szym droga powiatowa nr 2407P na odcinku ozna-

czonym symbolem 3KDZ nie może mieć pierwszeń-

stwa przebiegu przed terenami kolejowymi 1TK. 

Ponadto, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia 

MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuo-

wanie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego, należy ograniczać liczbę proponowanych 

zjazdów, szczególnie z terenów przeznaczonych pod 

nowa zabudowę. Należy więc wprowadzić zapis, do-

tyczący zakazu lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

powiatowej nr 2407P oznaczonej symbolem 2KDZ, 

3KDZ i 4KDZ dla terenów mających dostęp do dróg 

niższej kategorii,

7) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego obejmującego obręb Grusz-

czyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo-Katarzynki 

(pow. ca 636 ha) – część II – projekt planu wyzna-

cza m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, mieszkaniowo usługowej, tereny zabudowy 

usługowej, teren usług sakralnych, obsługi produkcji 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodni-

czych, teren rolniczy, lasu, tereny zieleni urządzonej, 

zieleni izolacyjnej, wód powierzchniowych, teren 

kolejowy, tereny urządzeń elektroenergetycznych 

i infrastruktury technicznej, teren dróg publicznych 

zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, tereny dróg 

wewnętrznych, dróg wewnętrznych pieszo-jezdnych 

oraz tereny komunikacji. Drogi powiatowe nr 2407P 

relacji Koziegłowy – Swarzędz oraz 2435P relacji 

Swarzędz – Biskupice, znajdują się poza granicami 

opracowania. Zarząd Powiatu zwraca, jednak uwa-

gę, iż droga powiatowa nr 2435P relacji Swarzędz 

– Biskupice nie spełnia defi nicji drogi powiatowej 

i winna być przekwalifi kowana do kategorii drogi 

gminnej. Ponadto, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 Rozpo-

rządzenia MTiGM w sprawie warunków technicz-

nych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 

ze zm.) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego, należy ograniczać liczbę zjazdów, szczegól-

nie z terenów przeznaczonych pod nowa zabudowę. 

Należy więc, dla terenów mających dostęp do dróg 

niższej kategorii wprowadzić zapis, dotyczący zaka-

zu lokalizacji nowych zjazdów z drogi powiatowej nr 

2407P znajdującej się poza granicą opracowania. Dla 

terenów leżących w sąsiedztwie dróg powiatowych 

oznaczonych symbolami 19 MN/U oraz 1RU, należy 

jednoznacznie określić odległość linii zabudowy od 

krawędzi jezdni. Zgodnie z art. 43 ustawy drogach 

publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) 

obiekty budowlane powinny być usytuowane w od-
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ległości nie mniejszej niż 8m od zewnętrznej krawę-

dzi jezdni drogi powiatowej. Ponadto intensywne 

zagospodarowanie terenu wiąże się ze zwiększeniem 

natężenia ruchu oraz problemami komunikacyjny-

mi na drogach powiatowych i gminnych. Wyznacze-

nie tak rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej stoi w sprzeczności z powszechnie 

znanymi prognozami demografi cznymi, a ich lokali-

zacja w oddaleniu od zwartej zabudowy miasta Swa-

rzędz niekorzystnie wpłynie na jednostkowe koszty 

budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej 

i społecznej, stanowiących zadanie własne gminy.,

8) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego wsi Walerianowo oraz 

części wsi Rosnówko i Chomęcice, gm. Komorniki 

– projekt planu wyznacza: tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej, tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, 

tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych i ogrodniczych, tereny zabudowy usługowej, 

tereny rolnicze, tereny zieleni urządzonej z dopusz-

czeniem zabudowy usługowej w zakresie handlu 

detalicznego i gastronomii, tereny zieleni urządzo-

nej, tereny usług turystyki, sportu i rekreacji, tereny 

sportu i rekreacji, tereny infrastruktury technicznej, 

tereny infrastruktury technicznej w zakresie elek-

troenergetyki, tereny dróg publicznych – lokalnych, 

tereny dróg publicznych – dojazdowych, tereny dróg 

wewnętrznych, tereny ciągów pieszych. W granicach 

opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2388P 

w relacji Komorniki – Rosnówko o klasie technicz-

nej drogi lokalnej (L). W przedmiotowym projekcie 

planu uwzględniono uwagi, zawarte w negatywnym 

postanowieniu Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 

14.12.2012 r. Jednocześnie Zarząd zwrócił uwagę, 

że wyznaczenie tak rozległych terenów zabudowy 

mieszkaniowej stoi w sprzeczności z powszechnie 

znanymi prognozami demografi cznymi. Intensyw-

ne zagospodarowanie terenów widniejących obecnie 

w ewidencji jako grunty rolne wiąże się ze znacznym 

zwiększeniem natężenia ruchu, problemami komu-

nikacyjnymi, możliwością występowania dyskom-

fortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych 

relacji społeczności lokalnej. Tak duży stopień zain-

westowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje 

znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 

prowadzących w kierunku Poznania, co niekorzyst-

nie wpłynie również na jednostkowe koszty budowy 

i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej 

stanowiących zadanie własne gminy, 

9) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenów rolnych w Lu-

sowie w rejonie ulic: Polnej i Zielnej, gm. Tarnowo 

Podgórne – projekt planu wyznacza: teren rolni-

czy. Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny 

będące własnością Powiatu Poznańskiego,

10) uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w miejscowości Ro-

kietnica, rejon ul. Obornickiej i Spokojnej, gmina 

Rokietnica – projekt planu wyznacza: tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabu-

dowy mieszkaniowo – usługowej, teren zabudowy 

usługowej, teren zieleni urządzonej, teren zieleni 

izolacyjnej, teren infrastruktury technicznej, tereny 

komunikacji: drogi wewnętrzne, ciągi pieszo – jezd-

ne, ciąg pieszy. Poza granicami obszaru objętego pla-

nem znajduje się droga powiatowa 2400P w relacji 

Napachanie – Złotkowo o klasie technicznej drogi 

głównej (G). Zarząd zwrócił uwagę, iż w celu po-

prawy bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej 

nr 2400P, obsługa komunikacyjna nowo projekto-

wanych terenów infrastruktury technicznej (sym-

bol 14IF, 15IF), na których dopuszcza się realizację 

parkingów, dojść, dojazdów, placów manewrowych, 

powinna odbywać się poprzez projektowany te-

ren drogi wewnętrznej (symbol 1KDW). Ponadto 

sygnalizuje, że wyznaczenie rozległych terenów 

zabudowy mieszkaniowej stoi w sprzeczności z po-

wszechnie znanymi prognozami demografi cznymi. 

Intensywne zagospodarowanie terenów widnieją-

cych obecnie w ewidencji jako grunty rolne wiąże się 

ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, prob-

lemami komunikacyjnymi, możliwością występo-

wania dyskomfortu oraz problemów w zakresie we-

wnętrznych relacji społeczności lokalnej. Tak duży 

stopień zainwestowania niedostosowany do sieci 

dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie 

ruchu na drogach prowadzących w kierunku Pozna-

nia, co niekorzystnie wpłynie również na jednost-

kowe koszty budowy i eksploatacji infrastruktury 

technicznej i społecznej stanowiących zadanie włas-

ne gminy. Projektowanie nowej zabudowy mieszka-

niowej 20m od sieci kolejowej może przyczynić się 

do konfl iktów społecznych oraz skarg na uciążliwość 

otoczenia. W wymienionej sytuacji projektowane te-

reny zieleni izolacyjnej oddzielające ww. tereny nie 

zniwelują hałasu czy wzmożonego ruchu,

11) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w Zielątkowie dla dzia-

łek o nr ewid.: 210/3, 210/4, gm. Suchy Las – projekt 

planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej z usługami, tereny dróg publicznych 

klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, teren 

ciągu pieszo – jezdnego, teren infrastruktury tech-

nicznej – elektroenergetyka, infrastruktury tech-

nicznej – kanalizacja. Poza granicami obszaru obję-

tego planem znajduje się droga powiatowa nr 2061P 

w relacji Wargowo – Golęczewo o klasie technicznej 

drogi zbiorczej (Z). Zarząd zwrócił uwagę, iż w celu 

poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze powiato-

wej nr 2061P należy w przedstawionym projekcie 

zmiany planu ustalić obszar włączenia się terenu 

ciągu pieszo – jezdnego (symbol KDX) w drogę 

powiatową z ul. Strzeleckiej. Ponadto sygnalizuje, 

że intensywne zagospodarowanie terenów widnie-

jących obecnie w ewidencji jako grunty rolne stoi 

w sprzeczności z powszechnie znanymi prognoza-

mi demografi cznymi oraz wiąże się ze znacznym 

zwiększeniem natężenia ruchu, problemami komu-

nikacyjnymi, możliwością występowania dyskom-

fortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych 

relacji społeczności lokalnej. Duży stopień zainwe-

stowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje 

znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 

prowadzących w kierunku Poznania, co niekorzyst-

nie wpłynie również na jednostkowe koszty budowy 

i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej 

stanowiących zadanie własne gminy,

12) nieuzgodnienia projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Rokietnica, rejon ulicy Trakt Napoleoński, gm. Ro-

kietnica – projekt planu wyznacza: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy 

usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 

drogi publicznej, tereny dróg wewnętrznych, tereny 

parkingów i dróg wewnętrznych. Poza granicami ob-

szaru objętego planem znajduje się droga powiatowa 

nr 2423P w relacji Mrowino – Rokietnica o klasie 

technicznej drogi lokalnej (L). Zarząd zwrócił uwagę, 

że skrzyżowanie ulic Trakt Napoleoński i Szamotul-

ska (droga powiatowa nr 2423P) ujęte w projekcie 

planu zostało objęte również decyzją o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydaną 

przez Starostę Poznańskiego z dnia 13.08.2010 r., dla 

zadania pn „Przebudowa ulic Poznańskiej i Trakt 

Napoleoński w m. Starzyny oraz ulicy Trakt Napo-

leoński w miejscowości Rokietnica”. Jak wynika z art. 

15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, plan zagospodarowania przestrzen-

nego winien być sporządzony zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Oznacza to, że organ gminy w ramach 

posiadanego władztwa planistycznego nie dysponu-

je uprawnieniami do umieszczenia w planie zapisu 

dotyczącego ewentualnej przebudowy skrzyżowania 

ulic Szamotulskiej z Trakt Napoleoński na skrzyżo-

wanie typu rondo, ponieważ w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy powinny 

być uwzględnione zapisy wynikające z ostatecznej 

decyzji w zakresie budowy drogi, (co stanowi odnie-

sienie do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szcze-

gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-

cji w zakresie dróg publicznych. Mając powyższe na 

uwadze konieczna jest zmiana projektu planu w ten 

sposób, aby odpowiadał rozstrzygnięciom wynikają-

cym z ostatecznej decyzji ZRID, w której inwestycja, 

w zakresie skrzyżowania ulicy Trakt Napoleoński 

z drogą powiatową nr 2423P – ulicą Szamotulską, 

obejmuje budowę skrzyżowania skanalizowanego 

z wydzielonymi lewoskrętami. Zatem dla terenu 

KD-L w §11 pkt 3), projektu uchwały planu, należy 

usunąć zapis dopuszczający usytuowanie ronda na 

skrzyżowaniu ulicy Szamotulskiej i ulicy Trakt Napo-

leoński. Z tego względu, że granica terenu KD-L nie 

jest tożsama z liniami rozgraniczającymi wynikający-

mi z decyzji ZRID, a wręcz obejmuje tereny stano-

wiące własność prywatną, powinno się jednocześnie 

w §11 pkt 1) wskazać, że teren KD-L stanowi część 

pasa drogowego drogi gminnej – ulicy Trakt Napo-

leoński. Ulica Trakt Napoleoński jest drogą gminną 

o klasie technicznej drogi lokalnej (L), która stanowi 

połączenie węzła „Rokietnica” na drodze krajowej 

S-11 z miejscowościami Rokietnica, Mrowino, które 

są intensywnie zabudowywane. Ze względu na po-

tencjalnie wysokie natężenie ruchu, w celu poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowej 

drodze należałoby ograniczyć liczbę i częstotliwość 

zjazdów poprzez zapewnienie dojazdu z dróg we-

wnętrznych i istniejących zjazdów. Miejsca kolizyjne 

można ograniczyć poprzez zlikwidowanie włączeń 

dróg oznaczonych w projekcie planu symbolem 

4KDW oraz 8KDW, ponieważ do obsługi komunika-

cyjnej nowoprojektowanych terenów wystarczające 

będą pozostałe projektowane drogi. Ponadto sygnali-

zujemy, że wyznaczenie rozległych terenów zabudo-

wy mieszkaniowej stoi w sprzeczności z powszechnie 

znanymi prognozami demografi cznymi. Racjonale 

planowanie oraz zrównoważony rozwój polega na 

właściwym dopasowaniu interesów społecznych, go-

spodarczych i środowiskowych. Niestety rozwiązania 

przyjęte w projekcie planu koncentrują się przede 

wszystkim na jak największym zagospodarowaniu 

terenu na potrzeby mieszkaniowe. Projektowanie 

naprzemiennie terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej może zapoczątkować konfl ikty społeczne, 

dyskomfort oraz problemy w zakresie wewnętrznych 



35B 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 k w i e c i e ń  2 0 1 3

relacji społeczności lokalnej. Jednocześnie intensyw-

ne zagospodarowanie terenów widniejących obecnie 

w ewidencji jako grunty rolne wiąże się ze znacznym 

zwiększeniem natężenia ruchu, problemami komuni-

kacyjnymi oraz społecznymi. Tak duży stopień zain-

westowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje 

znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 

prowadzących w kierunku Poznania, co niekorzyst-

nie wpłynie również na jednostkowe koszty budowy 

i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej 

stanowiących zadanie własne gminy, 

13) nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla części Starczano-

wa, gm. Murowana Goślina – projekt planu wyzna-

cza tereny: usług sportu i rekreacji, tereny rolnicze, 

wód powierzchniowych śródlądowych, lasów, te-

reny dróg publicznych kasy zbiorczej i dojazdowej 

oraz tereny dróg wewnętrznych. W granicy opraco-

wania znajduje się droga powiatowa nr 2025P relacji 

Pacholewo-Murowana Goślina, oznaczona symbo-

lem KD-Z. Dla terenu drogi powiatowej nr 2025P, 

zgodnie z §18 ust. 3 przedmiotowego projektu planu 

zakłada się nakaz zagospodarowania zielenią wszyst-

kich powierzchni wolnych od utwardzenia. Zarząd 

Powiatu ani ZDP nie wnioskowali o takie rozwiąza-

nia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2025P. 

Zgodnie z art. 20 ust. 16 Ustawy o drogach publicz-

nych w kompetencji zarządcy drogi jest utrzymywa-

nie zieleni przydrożnej i ewentualne sadzenie bądź 

usuwanie drzew i krzewów. Dokument jakim jest 

MPZP nie może więc wymuszać na zarządcy drogi 

powiatowej takiego obowiązku. Zarząd podkreśla 

także, że nie wszystkie powierzchnie nieutwardzone 

winny zostać zagospodarowane zielenią (rowy). Po-

nadto w projekcie uchwały należy skorygować zapis 

§2 pkt 6 w związku z błędnym określeniem klasy 

technicznej drogi powiatowej nr 2025P, 

14) uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego części wsi Wiry 

w rejonie rzeki Wirynki, gm. Komorniki – projekt 

planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej, tereny zabudowy za-

grodowej, tereny zabudowy usługowej, teren zieleni 

otwartej i wód powierzchniowych, teren zieleni ot-

wartej, teren lasu, teren infrastruktury technicznej 

kanalizacji, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg 

publicznych ciągów pieszo – jezdnych. Poza grani-

cami obszaru objętego projektem planu znajduje 

się droga powiatowa nr 2390P w relacji Komor-

niki – Łęczyca o klasie technicznej drogi zbiorczej 

(Z). Zarząd zwrócił uwagę, że wyznaczenie tak 

rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej stoi 

w sprzeczności z powszechnie znanymi prognoza-

mi demografi cznymi. Intensywne zagospodarowa-

nie terenów widniejących obecnie w ewidencji jako 

grunty rolne wiąże się ze znacznym zwiększeniem 

natężenia ruchu, problemami komunikacyjnymi, 

możliwością występowania dyskomfortu oraz prob-

lemów w zakresie wewnętrznych relacji społecz-

ności lokalnej. Tak duży stopień zainwestowania 

niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne 

utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach pro-

wadzących w kierunku Poznania, co niekorzystnie 

wpłynie również na jednostkowe koszty budowy 

i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej 

stanowiących zadanie własne gminy. Należy także 

wziąć pod uwagę, iż dla nowoprojektowanych tere-

nów zabudowy mieszkaniowej i usług należy ogra-

niczyć ewentualna liczbę i częstotliwość zjazdów na 

drogę powiatową nr 2390P do minimum, poprzez 

układ dróg wewnętrznych, co korzystnie wpłynie 

na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

15)  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla terenów zabudo-

wy techniczno-produkcyjnej i terenów zabudowy 

mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej 

w Mosinie – projekt planu wyznacza: tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszą-

cymi usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

oraz zabudowy usługowej, tereny zieleni urządzo-

nej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny infrastruktury 

technicznej, tereny dróg publicznych – głównych, 

zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, tereny dróg 

wewnętrznych oraz tereny komunikacji kolejowej. 

W granicach opracowania znajduje się droga powia-

towa nr 2463P w relacji Mosina – Żabno-Grabiano-

wo o klasie technicznej drogi głównej (G). Ustalenia 

projektu planu uwzględniają uwagi zawarte w po-

stanowieniu Zarządu Powiatu z dnia 21.12.2012 r., 

dot. braku zgody na wprowadzane poszerzenia dro-

gi powiatowej 2436P oraz dot. uzgodnień z zarządcą 

drogi dla lokalizacji nowoprojektowanych urządzeń 

i sieci infrastruktury na terenach dróg publicznych, 

16) uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej z usługami podstawowymi 

w Szczytnikach – rejon ul. Szczególnej i Jeziornej, 

gm. Kórnik – projekt planu wyznacza: tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabu-

dowy mieszkaniowo-usługowej, teren zieleni urzą-

dzonej oraz tereny komunikacji: dróg wewnętrznych 

oraz pieszo-jezdni. Droga powiatowa nr 2489P rela-

cji Koninko-Kamionki leży poza granicą opracowa-

nia. Jednakże podkreślamy, że ww. droga nie spełnia 
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defi nicji drogi powiatowej. Zgodnie z art. 6a ustawy 

o drogach publicznych do dróg powiatowych zali-

cza się drogi stanowiące połączenia miast będących 

siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib 

gmin między sobą. W związku z powyższym droga 

powiatowa nr 2489P winna być przekwalifi kowana 

do kategorii dróg gminnych. Ponadto Zarząd sygna-

lizuje, że wyznaczenie rozległych terenów zabudowy 

mieszkaniowej stoi w sprzeczności z powszechnie 

znanymi prognozami demografi cznymi. Intensyw-

ne zagospodarowanie terenów widniejących obec-

nie w ewidencji jako grunty rolne wiąże się ze znacz-

nym zwiększeniem natężenia ruchu, problemami 

komunikacyjnymi, możliwością występowania 

dyskomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrz-

nych relacji społeczności lokalnej. Znaczny stopień 

zainwestowania niedostosowany do sieci dróg spo-

woduje utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 

prowadzących w kierunku Poznania, co niekorzyst-

nie wpłynie również na jednostkowe koszty budowy 

i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej 

stanowiących zadanie własne gminy, 

17) nieuzgodnienia projektu miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego Paczkowa, gm. 

Swarzędz – projekt planu wyznacza m.in. tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudo-

wy usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej oraz usługowej, zabudowy zagrodowej, 

tereny zabudowy produkcyjnej i zabudowy usługo-

wej, tereny zabudowy produkcyjnej i usług handlu 

wielkopowierzchniowego, tereny obsługi produkcji 

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrod-

niczych, tereny rolnicze, zieleni urządzonej, lasów, 

wód powierzchniowych, tereny dróg publicznych 

klasy głównej, zbiorczej, lokalnej, dojazdowej, tere-

ny dróg wewnętrznych, infrastruktury technicznej: 

elektroenergetyki, kanalizacji, wodociągów oraz 

tereny kolejowe. W granicy opracowania znajduje 

się droga powiatowa nr 2437P w relacji Biskupice-

Paczkowo klasy technicznej zbiorczej (Z) oraz dro-

ga powiatowa nr 2439P w relacji Paczkowo – Trzek 

klasy technicznej drogi zbiorczej (Z). Zarząd Powiatu 

w Poznaniu zwraca uwagę, że projekt planu powinien 

wyznaczać dokładnie przebieg drogi powiatowej nr 

2437P zgodnie z nieruchomościami stanowiącymi 

Powiatu Poznańskiego. Zgodnie z rysunkiem planu 

przewiduje się poszerzenie pasa drogowy drogi po-

wiatowej oznaczonej jako 2KDZ. Poszerzenia drogi 

znajdują się na gruntach stanowiących własność pry-

watną. Zarząd Powiatu w Poznaniu i Zarząd Dróg 

Powiatowych w Poznaniu nie wnioskowali o posze-

rzenia pasa drogowego ww. drogi. Zmiana szero-

kości istniejących pasów drogowych wiązałaby się 

z kosztami wynikającymi z wykupów gruntów pod 

poszerzenia. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych „budowa lub 

przebudowa dróg publicznych spowodowana inwe-

stycją niedrogową należy do inwestora tego przedsię-

wzięcia”. Zatem, nie wyraża się zgody na poszerzanie 

drogi powiatowej, które ma służyć w przyszłości 

właściwemu zapewnieniu obsługi komunikacyjnej 

inwestycji niedrogowej, polegającej w tym przypad-

ku na wyznaczeniu nowej zabudowy mieszkaniowej 

czy usługowej. O wszelkich inwestycjach (w tym 

o rozbudowie i modernizacji ) w granicy pasa gro-

dowego drogi powiatowej decyduje jej zarządca. Nie 

można zatem, w dokumencie jakim jest miejscowy 

plan zagospodarowania gminy decydować o inwesty-

cjach na terenach będących w kompetencji Powiatu 

Poznańskiego. Należy więc zastąpić je gminnymi 

pasami infrastruktury technicznej (IT), na których 

możliwe będzie wykonanie uzupełniającej infra-

struktury, w tym komunikacyjnej. Dodatkowo w celu 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na dro-

gach powiatowych nr 2437P i 2439P należy zapewnić 

dojazd do nowoprojektowanych terenów od przyle-

głych dróg: lokalnych, dojazdowych, wewnętrznych, 

z zastrzeżeniem że obsługę komunikacyjną tych tere-

nów dopuszcza się wyłącznie poprzez zjazdy istnie-

jące oraz poprzez nowo wydzielane drogi powiązane 

z drogami powiatowymi za zgodą i na warunkach 

określonych przez zarządcę drogi i zarządzającego 

ruchem. Zgodnie z §9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej o wa-

runkach technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie, na drodze klasy 

Z należy ograniczyć liczbę i częstotliwość zjazdów 

przez zapewnienie dojazdu z innych dróg niższych 

klas, szczególnie do terenów przeznaczonych pod 

nową zabudowę, a odstępy między skrzyżowaniami 

na terenie zabudowanym powinny wynosić 300m, 

dopuszcza się wyjątkowo odstępy między skrzy-

żowaniami na terenie zabudowy – niemniejsze niż 

150m. Nawiązując do treści projektu uchwały, należy 

zawrzeć zapis, wskazując iż zgodnie z art. 39 ust. 3 

ustawy o drogach publicznych lokalizowanie w pa-

sie drogowym drogi powiatowej wszelkich obiektów 

budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrze-

bami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem 

właściwego zarządcy drogi. Z ustaleń załączone-

go projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego wynika, iż projektowana droga 

1KDG, 2KDG, 3KDG jest zdefi niowana jako „droga 

główna, obwodnica powiatu poznańskiego”. Droga 

ta stanowi część obwodnicy północno-wschod-
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niej Aglomeracji Poznańskiej, stanowiącej z kolei 

fragment Zewnętrznego Pierścienia Drogowego 

Bliskiego Zasięgu (zwany dalej ZPDBZ). Zgodnie 

z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Wielkopolskiego uchwalonego przez 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 

XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w pkt 27.3. 

„Układ regionalnych powiązań komunikacyjnych 

w obszarze funkcjonalnym Poznania”, projektuje się 

układ regionalnych powiązań komunikacyjnych, 

w tym ZPDBZ. Tworzyć go mają: drogi krajowe (od-

cinek drogi ekspresowej S5, odcinek drogi ekspreso-

wej S11, projektowana droga łącząca drogi ekspreso-

we S5 i S11 – Gm. Kórnik), drogi wojewódzkie (nr 

431 na odcinku łączącym drogi ekspresowe S5 i S11, 

nr 434 na odcinku obejmującym włączenie do drogi 

S5, część projektowanej drogi nr 196) oraz pozostałe 

drogi, tj. projektowana droga od drogi ekspresowej 

S11 (węzeł Złotniki) do drogi ekspresowej S5 (węzeł 

Kleszczewo). Z kolei w pkt 27.2. „Klasyfi kacja po-

łączeń komunikacyjnych dla obsługi transportowej 

województwa” Planu Zagospodarowania Przestrzen-

nego Województwa Wielkopolskiego, wyznacza się 

sieć połączeń komunikacyjnych I stopnia m.in. dla 

zapewnienia powiązania Poznania i miast o znacze-

niu ponadregionalnym i regionalnym z innymi rejo-

nami kraju. Sieć połączeń I stopnia obejmuje m.in. 

ZPDBZ, a główne działania dla tej sieci mają kon-

centrować się na przebudowie dróg krajowych i wo-

jewódzkich pod kątem podniesienia ich standardu 

do odpowiadającego warunkom europejskim, w tym 

budowie odcinków dróg o nowym przebiegu. Z po-

wyższych zapisów Planu Zagospodarowania Prze-

strzennego Województwa Wielkopolskiego wynika, 

iż projektowana północno-wschodnia Obwodnica 

Aglomeracji Poznańskiej nie może stanowić drogi 

kategorii powiatowej. Jednocześnie wskazuje się, iż 

dla mieszkańców Powiatu Poznańskiego przedmio-

towa obwodnica jest kluczową inwestycją, która 

może przyczynić się do ożywienia gospodarczego te-

renów sąsiednich oraz znacząco poprawi obsługę ko-

munikacyjną mieszkańców aglomeracji. Zarząd In-

formuje, że zamierza nadal aktywnie uczestniczyć we 

wspieraniu działań na rzecz powstania tej inwestycji 

drogowej, jednakże podkreślić należy, iż powinna 

być to inwestycja przeprowadzona co najmniej na 

szczeblu wojewódzkim. Ponadto Zarząd sygnalizuje, 

że wyznaczenie rozległych terenów zabudowy miesz-

kaniowej stoi w sprzeczności z powszechnie znanymi 

prognozami demografi cznymi. Racjonalne planowa-

nie oraz zrównoważony rozwój polega na właściwym 

dopasowaniu interesów społecznych, gospodarczych 

i środowiskowych. Niestety rozwiązania przyjęte 

w projekcie planu koncentrują się przede wszystkim 

na jak największym zagospodarowaniu terenu na po-

trzeby mieszkaniowe. Projektowanie naprzemiennie 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej może za-

początkować konfl ikty społeczne, dyskomfort oraz 

problemy w zakresie wewnętrznych relacji społecz-

ności lokalnej. Jednocześnie intensywne zagospoda-

rowanie terenów widniejących obecnie w ewidencji 

jako grunty rolne wiąże się ze znacznym zwiększe-

niem natężenia ruchu, problemami komunikacyj-

nymi oraz społecznymi. Tak duży stopień zainwe-

stowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje 

znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 

prowadzących w kierunku Poznania, co niekorzyst-

nie wpłynie również na jednostkowe koszty budowy 

i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej 

stanowiących zadanie własne gminy.

III. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE 

PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY 

POWIATU:

1. w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej Gminie 

Rokietnica,

2. w sprawie zatwierdzenia zmiany Strategii Rozwoju 

Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013,

3. w sprawie określenia realizowanych przez Powiat 

Poznański zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wyso-

kości środków Państwowego Funduszu Rehabili-

tacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

realizację tych zadań w roku 2013 r.,

4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze 

umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości 

położonej na osiedlu Mielżyńskiego w Swarzędzu, 

na rzecz Powiatu Poznańskiego,

5. w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej gminie 

Dopiewo na 2013 r. z przeznaczeniem na dofi nan-

sowanie remontu budynku na cele związane z pro-

wadzeniem warsztatu terapii zajęciowej,

6. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 

Dopiewo z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Palędziu,

7. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponosze-

nia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronio-

nych funkcjonujących w ramach Ośrodka Inter-

wencji Kryzysowej w Kobylnicy, 

8. w sprawie zwiększenia wysokości środków fi nan-

sowych na utrzymanie dziecka w placówce opie-

kuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – Domu 

Rodzinnym w Swarzędzu,
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9. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego 

na rok 2013, 

10. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2013-2017. 

11. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 

zadania zarządzania drogą powiatową nr 2420P, 

12. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn zadania 

zarządzania drogą powiatową nr 2409P – ul. Mi-

ckiewicza w m. Kostrzyn, 

13. w sprawie powierzenia Gminie Puszczykowo za-

dania zarządzania drogą powiatową nr 2490P 

w zakresie przebudowy ścieżki rowerowej w ciągu 

ul. Poznańskiej w Puszczykowie, 

14. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/127/IV/2012 

Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 8 lutego 2012 r. 

w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadania 

zarządzania drogą powiatową nr 2512P w zakresie 

realizacji zadania pn. „Budowa drogi łączącej ulicę 

Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. 

Swarzędz”. 

15. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowi-

zny prawa własności nieruchomości położonych 

w Gminie Rokietnica, 

16. w sprawie powierzenia Gminie Buk zadania zarzą-

dzania publiczną drogą powiatową nr 2497P – ul. 

Grodziska 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 zapoznał się z wnioskami:

a)  Komisji Oświaty i Wychowania zgłoszonym 

podczas posiedzenia w dniu 16.01.2013 r.

b) Komisji Oświaty I Wychowania zgłoszonym 

na posiedzeniu w dniu 20.02.2013 r.

c) Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Tury-

styki zgłoszonym na posiedzeniu w dniu 

6.02.2013 r.

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem po-

kontrolnym w związku z przeprowadzoną kontrolą 

problemową w Poradni Psychologiczno-Peda-

gogicznej w Luboniu. Kontrola została przepro-

wadzona w okresie od dnia 19.10.2012 r. do dnia 

25.10.2012 r. Wydział Audytu i Kontroli na podsta-

wie upoważnienia udzielonego przez Starostę Po-

znańskiego przeprowadził kontrolę problemową na 

temat ustalenia i przestrzegania procedur kontroli 

fi nansowej, w tym: sprawdzenie stopnia realizacji 

zaleceń pokontrolnych; zaciąganie zobowiązań 

fi nansowych, dokonanie wydatków na zakup to-

warów i usług oraz na pokrycie kosztów podróży 

służbowych pracowników; ewidencja księgowa 

wydatków i rozrachunków z dostawcami. Kontro-

la dotyczyła wydatków wykonanych w 2011 i 2012 

roku. Ustalenia dokonane zostały na podstawie 

wydatków wykonanych w wybranych miesiącach, 

tj. w lutym i czerwcu 2011 r. oraz w marcu 2012 r. 

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole 

kontroli z dnia 31.10.2012 r. Sformułowano zalece-

nia pokontrolne.

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem po-

kontrolnym w związku z przeprowadzoną kontrolą 

problemową w Poradni Psychologiczno-Pedago-

gicznej w Swarzędzu Kontrolę przeprowadzono 

w okresie od dnia 7.11.2012 r. do dnia 14.11.2012 r. 

Wydział Audytu i Kontroli na podstawie upoważ-

nienia udzielonego przez Starostę Poznańskiego 

przeprowadził kontrolę problemową na temat usta-

lenia i przestrzegania procedur kontroli fi nansowej, 

w tym: sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń po-

kontrolnych; zaciąganie zobowiązań fi nansowych; 

dokonanie wydatków na zakup towarów i usług oraz 

na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowni-

ków; ewidencja księgowa wydatków i rozrachunków 

z dostawcami. Kontrola dotyczyła wydatków wy-

konanych w 2011 i 2012 roku. Ustalenia dokonane 

zostały na podstawie wydatków wykonanych w wy-

branych miesiącach, tj. w lipcu i październiku 2011 r. 

oraz w lutym 2012 r. Ustalenia kontroli zawarte zo-

stały w protokole kontroli z dnia 19.11.2012 r. Dy-

rektor jednostki w piśmie z dn. 20.11.2012 r. wniósł 

wyjaśnienia do protokołu z kontroli i poinformował 

o podjętych działaniach w związku z ustaleniami 

kontroli. Sformułowano zalecenia pokontrolne.

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem po-

kontrolnym w związku z przeprowadzoną kontrolą 

problemową w ZS Nr 1 w Swarzędzu. Kontrola dot. 

ustalenia i przestrzegania procedur kontroli fi nan-

sowej, w tym: sprawdzenie stopnia realizacji zadań 

pokontrolnych, zaciąganie zobowiązań fi nansowych, 

dokonanie wydatków na zakup towarów i usług oraz 

pokrycie kosztów podróży służbowych pracowni-

ków, ewidencja księgowa wydatków i rozrachunków 

z dostawcami. Kontrola dot. wydatków wykonanych 

w 2011 i 2012 r. Ustalenia dokonane zostały na pod-

stawie wydatków wykonanych w wybranych miesią-

cach, tj. w maju i październiku 2011 r. oraz w kwietniu 

2012. Zostały sformułowane zalecenia pokontrolne. 

6. Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z wnioskiem 

Dyrektora Domu Dziecka w Kórniku – Bninie 

wyraził zgodę na wykorzystanie pomieszczeń DD 

w Kórniku-Bninie, na podstawie umowy użycze-

nia, przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Ko-

bylnicy na prowadzenie mieszkań chronionych. 
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Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas ozna-

czony do dnia 31.12.2014 r. 

7. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indy-

widualne:

a) dla ucznia Technikum ZS w Kórniku w wy-

miarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013,

b) dla ucznia SOS-W w Owińskach w wymiarze 

6 godzin tygodniowo, od drugiego semestru 

do końca zajęć dydaktycznych w roku szkol-

nym 2012/2013.

8. Zarządowi Powiatu zapoznał się z rocznym spra-

wozdaniem z działalności PUP w Poznaniu. Opra-

cowanie zawiera opis działań podejmowanych 

przez urząd na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych oraz poszukujących pracy z terenu 

Poznania i powiatu poznańskiego. W roku 2012, 

zarejestrowanych w PUP było 20809 osób, na ko-

niec roku wyrejestrowano 2122 osoby. W styczniu 

2013 r. zostało zarejestrowanych już 3789 osób. 

W minionym roku, w ramach dodatkowych pro-

gramów rynku pracy (fi nansowane z FP i EFS), 

PUP pozyskał środki fi nansowe, które przezna-

czone były na aktywizację zawodową osób bez-

robotnych. Każdy z programów przeznaczony był 

dla innej grupy odbiorców, prowadzono szkolenia, 

organizowano staże, przekazywano środki na uru-

chomienie własnej fi rmy. 

9. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na obniżenie tygo-

dniowego wymiaru godzin dydaktycznych Panu 

Zbysławowi Kaczmarkowi, z-cy dyrektora SOS-W 

w Owińskach, z 7 godzin do 3 godzin tygodniowo, 

do końca roku szkolnego 2012/2013. 

10. Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję zgłosze-

nia następujących zadań Powiatu w naborze wnio-

sków o dofi nansowanie w ramach narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. 

Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w 2013 r.: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokietni-

ca – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. Leś-

nej do ul. Altanowej (g r. m. Poznań); Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań, ul. 

Poznańska w m. Skórzewo, gm. Dopiewo. 

11. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uruchomienie 

kształcenia w zawodzie technik urządzeń i syste-

mów energetyki odnawialnej w technikum, wcho-

dzącym w skład ZS w Mosinie. 

12. Zarząd Powiatu zaakceptował następujące progra-

my do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć plano-

wanych do realizacji w latach 2014 -2020 (SEP). 

Głównym celem systemu jest ewidencja przedsię-

wzięć planowanych do realizacji przez potencjal-

nych benefi cjentów w przyszłym okresie progra-

mowania 2014:

Powiatowy Urząd Pracy 
Tytuł projektu: Wspieranie przedsiębiorczości

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób w szcze-

gólnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach
Tytuł projektu: Montaż pomp ciepła. Oszczędzanie 

energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Tytuł projektu: Dobrobyt i zdrowie osób starszych 

WELLTH 

Tytuł projektu: Aktywizacja seniorów w ramach Aka-

demii Zdrowia Seniora. Organizacja szkoleń i kursów 

z zakresu opieki geriatrycznej. Poprawa i lepsze dosto-

sowanie ochrony zdrowia do trendów demografi czno-

epidemiologicznych

Tytuł projektu: Festiwal Artystów Niepowtarzalnych 

FAN. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycz-

nej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Tytuł projektu: Budowa dwóch wiaduktów nad linią 

kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjne-

go w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Ple-

wiskach

Tytuł projektu: Budowa obwodnicy północno-

wschodniej 

SOSW Mosina
Tytuł projektu: Z komputerem na ty-uczymy się lepiej 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Tytuł projektu: Droga 2387P ul. Grunwaldzka w m. 

Plewiska (gm. Komorniki) na odcinku od ul. Wołczyń-

skiej do ul. Szkolna

Tytuł projektu: Droga 2424P Rokietnica-Poznań 

w ciągu ulicy Kierskiej od ulicy Leśnej do ul. Altano-

wej (g r. Poznania)

Tytuł projektu: Droga 2401P Dopiewo-Poznań 

w miejscowości Skórzewo na odcinku od ul. Malwowej 

do ul. Zakręt

Tytuł projektu: Droga 2407P Kicin – Wierzonka (gm. 

Czerwonak, Swarzędz) 

Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Poznańskiej w m. 

Daszewice w ciągu drogi powiatowej nr 2461P (inwe-

stycja planowana z Aquanetem)

Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Głównej w Borów-

cu w ciągu drogi powiatowej nr 2461P (inwestycja pla-

nowana wspólnie z Aquanetem)
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Tytuł projektu: Przebudowa ulicy Poznańskiej w ciągu 

drogi powiatowej nr 2461P w m. Kamionki gm. Kórnik 

(inwestycja planowana wspólnie z Aquanetem)

Tytuł projektu: Droga 2401P w Dąbrówce gm. Dopie-

wo odcinek od m. Palędzie PKP do pasa drogi 5-11

NZOZ” Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana 
Tytusa Dąbrowskiego” Sp. z 0.0.
Tytuł projektu: Nowy Blok Operacyjny NZOZ Szpital 

w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskie-

go Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Informatyzacja – NZOZ Szpital 

w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskie-

go Sp. z o.o.

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu
Tytuł projektu: Rozbudowa sali gimnastycznej o za-

plecze do przechowywania sprzętu sportowego

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
Tytuł projektu: Przygotowanie zawodowe- dobrym 

startem w dorosłe życie 

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie 
Tytuł projektu: laboratorium logistyczne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach 
Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury SO-

SWDN w Owińskach kluczem do podniesienia jakości 

edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i słabowi-

dzących oraz ze złożonymi niepełnosprawnościami

Tytuł projektu: Ograniczenie przedwczesnego kończe-

nia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości edukacji elementarnej/ kształcenia 

podstawowego/ gimnazjalnego i średniego dla ucz-

niów niewidomych i słabowidzących z Wielkopolski

Tytuł projektu: Doprowadzenie szerokopasmowego 

Internetu do SOSWON w Owińskach oraz przygoto-

wanie dzieci do korzystania z TIK.

13. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem 

z postępowań o udzielenie zamówienia publicz-

nego, przeprowadzonych przez Biuro Zamówień 

Publicznych w 2012r W 2012 r. Biuro Zamówień 

Publicznych przeprowadziło 87 postępowań za-

kończonych zawarciem umów w sprawie zamówie-

nia publicznego, na łączną kwotę 22.922,613,23 zł 

brutto. Kwoty udzielonych zamówień z podziałem 

na poszczególne tryby prowadzonych postępowań 

kształtują się następująco:

− przetarg nieograniczony 17.630,788,82 zł 

brutto w tym

1) roboty budowlane 7.223.579,36 zł 

brutto,

2) dostawy 4.088.489,97 zł brutto,

3) usługi 6.318.719,49 zł brutto,

− zamówienia z wolnej ręki 5.291.824,41 zł brut-

to, w tym:

1) roboty budowlane 1.334.564,11 zł 

brutto,

2) dostawy 3.639.627,21 zł brutto,

3) usługi 317.633,09 zł brutto.

14. Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował Plan 

zamówień publicznych na 2013 r. Ogółem zapla-

nowanych jest 184 zadań przetargowych. Plan jest 

dostępny w BIP.

15. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przystąpienie do 

projektu „Metropolitalny magnes inwestycyjny. 

Strategia pozyskiwania i obsługi inwestorów dla 

Metropolii Poznań”. Projekt Miasta Poznań wspól-

nie ze Stowarzyszeniem „Metropolia Poznań” oraz 

Stowarzyszeniem Gmini Powiatów Wielkopolski 

jest przygotowywany w odpowiedzi na ogłoszony 

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego kon-

kurs w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 

na lata 2009-2014. Głównym celem Projektu jest 

zwiększenie efektywności pozyskiwania i obsłu-

gi inwestorów dla Metropolii Poznań. Planowane 

działania w ramach Projektu to przede wszystkim 

opracowanie kompleksowej Strategii pozyskiwania 

inwestorów dla Metropolii wraz z diagnozą sta-

nu obecnego, analizą potencjału inwestycyjnego, 

a także badaniem satysfakcji i oczekiwań inwe-

storów. Ponadto w ramach działań dotyczącego 

rynku pracy, przeprowadzone zostanie badanie za-

potrzebowania na kluczowe kompetencje, badanie 

kompetencji i mobilności pracowników oraz stop-

nia dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb 

rynku. Możliwe będzie stworzenie i wdrożenie 

standardów obsługi inwestorów, utworzenie sieci 

punktów obsługi inwestycyjnej oraz przygotowanie 

kompleksowej oferty inwestycyjnej Metropolii. Po-

wiat Poznański miałby być odpowiedzialny przede 

wszystkim za kwestie związane z badaniami rynku 

pracy. W ramach działania planowane jest prze-

prowadzenie analizy rynku pracy na obszarze Me-

tropolii Poznań, w kontekście potrzeb inwestorów 

zarówno obecnych, jak i przyszłych. Wkład Powia-

tu (na poziomie 20-25% całkowitej kwoty wkładu 

własnego) to około 50.000,00-75.000,00 zł w latach 

2013-2016, przez cały czas realizacji Projektu.

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 r c u  2 0 1 3  r .

 6 marca 2013 r.

odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Głównym 

tematem spotkania było rozpatrzenie skargi przeka-

zanej Komisji przez Przewodniczącego Rady Powiatu 

w Poznaniu.

 13 marca 2013 r.

miało miejsce posiedzenie Komisji Kultury, Kultury 

Fizycznej i Turystyki, którego gościem była Pani Daria 

Kowalska- Tonder, Dyrektor Wydziału Promocji Po-

wiatu Poznańskiego. Podczas posiedzenia omawiano 

Produkty Turystyczne Powiatu Poznańskiego. 

 19 marca 2013 r.

odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki 

Społecznej i Ochrony Zdrowia. Komisja zapoznała się 

z funkcjonowaniem i bieżącymi problemami Warszta-

tów Terapii Zajęciowej w Swarzędzu i w Drzązgowie. 

 6 marca 2013 r.

obradowała Komisja Oświaty i Wychowania. Głów-

nym punktem posiedzenia było spotkanie z dyrektora-

mi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu 

Poznańskiego oraz z pedagogami szkół ponadgimna-

zjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański.

 13 marca 2013 r.

obyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa. Głównym tematem posiedzenia były od-

nawialne źródła energii. W posiedzeniu komisji wzię-

li udział: Pan dr inż. Andrzej Fiszer z Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu oraz Pan dr inż. Andrzej 

Górka z Politechniki Poznańskiej, którzy przedstawili 

prezentacje na temat odnawialnych źródeł energii oraz 

wzięli udział w dyskusji. 

 18 marca 2013 r. 

odbyło się posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju 

i Integracji Europejskiej, na którym omawiano zmia-

ny w Strategii Powiatu Poznańskiego oraz podsumo-

wanie współpracy z organizacjami pozarządowymi za 

2012 r. W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Powiatu 

Pan Adam Habryło, Dyrektor Wydziału Promocji Pani 

Daria Kowalska-Tonder.

 14 marca 2013 r.

odbyło się posiedzenie Komisji Komunikacji, Budow-

nictwa i Infrastruktury. Podczas spotkania dyskuto-

wano o poprawie stanu bezpieczeństwa w miejscach 

najbardziej niebezpiecznych, wynikających ze staty-

styk policyjnych, występujących na różnych drogach 

położonych na terenie powiatu poznańskiego. W po-

siedzeniu komisji wzięli udział: Pan Tomasz Łubiński - 

Wicestarosta Poznański; mł. insp. Pan Józef Klimczew-

ski - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Miejskiej; Pan Marek Borowczak - Dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych w Poznaniu, mł. asp. Pan Maciej 

Rost – Komisariat Policji w Suchym Lesie, por. Pan 

Waldemar Kwiatkowski – Komenda Poligonu w Bie-

drusku, Pan Jerzy Nawrocki – Zarząd Dróg Miejskich 

w Poznaniu, Pan Krzysztof Gruszczyński – Główna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Po-

znaniu, Pan Andrzej Staszewski – Wielkopolski Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

 20 marca 2013 r.

odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Gospoda-

rowania Mieniem Powiatu. Podczas spotkania anali-

zowano zadania inwestycyjne na rok 2013 z przypusz-

czalnymi terminami rozpoczęcia ich realizacji oraz 

zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2012 r. Zaopinio-

wano również projekty uchwał przewidziane na XXVI 

sesję Rady Powiatu.

Przygotowali: Karol Cenkier
Marta Marcinkowska 

Biuro Rady
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Inwestycje drogowe w powiecie 
poznańskim w 2012 roku – podsumowanie
W minionym roku Powiat Poznański zmoder-
nizował 23,18 km dróg. Dzięki temu, nie tyl-
ko poprawiono ich stan techniczny, ale co ma 
niebagatelne znacznie – zwiększono bezpie-
czeństwo ich użytkowników. Łączna wartość 
wszystkich inwestycji drogowych w 2012 roku 
wyniosła 20.494.102 złotych. Priorytetem 
działania Zarządu Dróg Powiatowych w Po-
znaniu, który realizował te zadania, jest eli-
minacja odcinków o najgorszym stanie tech-
nicznym, a także utrzymanie w odpowiednim 
standardzie dróg najbardziej obciążonych 
ruchem pojazdów. Najważniejszym zada-
niem Powiatu Poznańskiego, jakie rozpoczęło 
się w minionym roku i będzie kontynuowane 
w tym roku, jest budowa drogi łączącej ulicę 
Rabowicką z drogą krajową nr 92 w miejsco-
wości Jasin, gmina Swarzędz. 

Wykaz najważniejszych inwestycji 
w 2012 roku w podziale na gminy

BUK
Droga 1894P Wilkowo-Niepruszewo na 

odcinku Niepruszewo-Brzoza – wyrównanie 
i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na dł. 
1,60 km, wartość 542.999 zł.

Droga 2496P ul. Dobieżyńska w Buku na 
odcinku od ronda do ulicy Sokoła – przebu-
dowa wraz z wykonaniem m.in. brakującego 
chodnika, zatoki parkingowej, ujednolicenie 
szerokości jezdni na dł. 0,279 km, wartość 
775.529 zł. Powiat Poznański dofinansował to 
zadanie w wysokości 450.000 zł.

CZERWONAK
Droga 2407P Koziegłowy-Swarzędz na 

odcinku Koziegłowy-Kicin – poszerzenie 
i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na dł. 
1,00 km, wartość 640.305 zł.

DOPIEWO
Droga 2391P Palędzie-Komorniki na od-

cinku Gołuski-Palędzie – ułożenie nowej 
warstwy ścieralnej na dł. 2,36 km, wartość 
746.841 zł. 

Droga 2401P Dopiewo-Poznań na odcinku 
Palędzie-Dąbrówka – ułożenie nowej warstwy 
ścieralnej na dł. 1,02 km, wartość 440.711 zł. 

Droga 2402P Dopiewo-Stęszew w m. Do-
piewo – ułożenie nowej warstwy ścieralnej na 
dł. 0,40 km, wartość 137.566 zł. 

KOMORNIKI
Droga 2388P Komorniki-Rosnówko 

w m. Rosnowo – wyrównanie i ułożenie no-
wej warstwy ścieralnej na dł. 0,50 km, wartość 
174.139 zł. 
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Skrzyżowanie drogi 2391P ul. Polna i dro-
gi 2387P ul. ks. Malinowskiego w m. Komor-
niki – budowa sygnalizacji świetlnej, wartość 
179.423 zł. 

Droga 2412P Trzcielin-Szreniawa na od-
cinku Szreniawa-Rosnowo  – ułożenie nowej 
warstwy ścieralnej na dł. 1,13 km, wartość 
351.411 zł. 

Droga 2391P Palędzie-Komorniki na od-
cinku Głuchowo-Gołuski – ułożenie nowej 
warstwy ścieralnej na dł. 0,36 km, wartość 
113.596 zł. 

Droga 2389P Głuchowo-Chomęcice – od-
budowa drogi (rozebranie starej nawierzchni 
i ułożenie podbudowy z kruszywa, podbudo-
wy bitumicznej i warstwy ścieralnej) na dł. 
0,45 km, wartość 493.997 zł.

KOSTRZYN
Droga 2409P ul. Mickiewicza w Kostrzy-

nie – budowa tunelu, wartość 1.994.448 zł, 

Powiat Poznański dofinansował to zadanie 
w wysokości 800.000 zł. 

KÓRNIK
Droga 2470P Borówiec-Kórnik w m. 

Mościenica. Powiat Poznański dofinanso-
wał to zadanie w wysokości 700.000 zł. 
Wartość całej inwestycji, polegającej na 
przebudowie i remoncie drogi, na dł. 1,6 km 
wyniosła 1,4 mln zł. 

Droga 2473P Kórnik-Jeziory Wielkie w m. 
Błażejewo – ułożenie nakładki bitumicznej na 
dł. 0,30 km, wartość 88.181 zł. 

Droga 2477P Gądki-Szczodrzykowo – odbu-
dowa drogi na dł. 0,10 km, wartość 232.600 zł. 

MOSINA
Droga 2460P Poznań-Rogalinek w m. Cza-

pury ul. Poznańska – frezowanie nawierzchni, 
ułożenie siatki wzmacniającej, regulacja kra-
wężników oraz wyrównanie i ułożenie nowej 
warstwy ścieralnej na dł. 0,46 km, wartość 
403.331 zł. 

Droga 2406P Poznań-Rogalinek w m. 
Czapury i Wiórek na odcinku od ul. Promowej 
w Czapurach do ul. Szkolnej w Wiórku – uło-
żenie chodnika, na dł. 200 metrów, wartość 
60.873 zł. Powiat Poznański dofinansował to 
zadanie w wysokości 60.000 zł. 

Droga 2463P przebudowa mostu na ulicy 
Mostowej w Mosinie, wartość 1.273.001 zł, 
Powiat Poznański dofinansował to zadanie 
w wysokości 1.107.511 zł. 

POBIEDZISKA
Droga 2482P Latalice-Pobiedziska na od-

cinku Pobiedziska-Węglewo – poszerzenie 
jezdni, wyrównanie i ułożenie nowej warstwy 
ścieralnej na dł.1,40 km, wartość 759.768 zł. 
Gmina Pobiedziska dofinansowała to zadanie 
w wysokości 100.000 zł.
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ROKIETNICA
Droga 2404P Tarnowo Podgórne-Na-

pachanie, od skrzyżowania z drogą gminną 
w kierunku m. Dalekie do skrzyżowania z DW 
184 – wyrównanie i ułożenie nowej warstwy 
ścieralnej na dł. 0,33 km, wartość 134.758 zł. 

STĘSZEW
Droga 2454P Modrze-Maksymilianowo 

na odcinku Modrze-Drożdżyce, wyrówna-
nie i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na 
dł. 1,50 km, wartość 644,315 zł. Gmina Stę-
szew dofinansowała to zadanie w wysokości 
200.000 zł. 

SUCHY LAS 
Dzięki środkom z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-
2015 – II etap Bezpieczeństwo, Dostępność, 
przebudowano drogę 2406P Poznań-Bole-
chowo w m. Biedrusko, na odcinku od po-

czątku miejscowości Biedrusko do początku 
mostu nad rzeką Wartą. Prace objęły zarówno 
kompleksową modernizację 0,75 km odcin-
ka, który otrzymał dofinansowanie z NPPDL 
(przebudowa jezdni, budowa chodników, za-
toki autobusowej, ułożenie kanalizacji) jak 
i roboty poprawkowe na dł. 1,16 km drogi 
w związku z niewykonaniem prac przez wy-
konawcę w 2011 roku. W ramach robót wyko-
nano sygnalizację świetlną przy przejściu dla 
pieszych w pobliżu szkoły, poprawiono nasyp 
na Warcie, ułożono nawierzchnię. Wartość II 
i III etapu – 3.423.932 zł. Zadanie zostało sfi-
nansowane z Budżetu Państwa – 481.270 zł, 
Gminy Suchy Las – 875.286 zł, Powiatu Po-
znańskiego – 2.067.376 zł. 

SWARZĘDZ
Droga 2512P – budowa drogi łączącej 

drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) 
z drogą krajową nr 92, wraz z drogami serwi-
sowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowi-
ckiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości 
Jasin, Gmina Swarzędz. Jest to największe 
zadanie Powiatu Poznańskiego, które rozpo-
częło się w 2012 roku. Całkowita, planowana 
wartość inwestycji wynosi 36.371.066 zł, a jej 
realizacja została podzielona na 2 etapy, w ra-
mach których przebudowane zostanie łącznie 
2,7 km dróg. Pierwszy rozpoczął się w 2012 r. 
a jego wartość wynosi 18.194.976 zł. Zadanie 
jest realizowane na podstawie porozumienia 
przez Gminę Swarzędz, która współfinansuje 
I etap inwestycji w 50 procentach. Pozostałe 
50 procent pokrywa Powiat Poznański. Na 
to zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie 
z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 
– w wysokości 8.997.500 zł. Pierwszy etap 
obejmuje budowę wiaduktu nad linią kolejo-
wą E-20 wraz z łącznikiem pomiędzy drogą 
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krajową nr 92 i istniejącą ul. Rabowicką. Za-
kończenie I etapu przewidziane jest na czer-
wiec 2013 r. W minionym roku na to zadanie 
wydano 3.225.219 zł. Suma (po połowie) po-
chodzi z budżetów Gminy Swarzędz oraz Po-
wiatu Poznańskiego. 

TARNOWO PODGÓRNE
Droga 2392P Tarnowo Podgórne-Więcko-

wice na odcinku Tarnowo Podgórne-Lusówko 
– wyrównanie i ułożenie nowej warstwy ście-
ralnej na dł. 4,83 km, wartość 1.677.838 zł. 

Droga 2417P Lusowo-Dąbrówka na od-
cinku Zakrzewo-Lusowo – ułożenie nowej 
warstwy ścieralnej na dł. 1,08 km, wartość 
333.028 zł. 

W minionym roku Zarząd Dróg Powia-
towych zlecił również opracowanie doku-
mentacji technicznych, w tym projektu kon-
cepcyjnego dla m. Dąbrówka. Dzięki temu, 
w następnych latach możliwe będzie zaplano-

wanie przebudowy kolejnych odcinków dróg. 
Będące w opracowaniu bądź wykonane już 
projekty budowlane, których wartość wynosi 
374.190 zł, obejmują m.in.: 

� Drogę 2407P (gm. Czerwonak) w m. Kicin 
ul. Poznańska, na odcinku od ulicy Rolnej 
do Wodnej (0,9 km) – 46.740 zł.

� Drogę 2401P (gm. Dopiewo) odcinek od 
m. Palędzie PKP do pasa drogi S-11 w Dą-
brówce (1,7 km) – 24.600 zł. 

� Drogę 2401P (gm. Dopiewo) w m. Skó-
rzewo ulica Poznańska, na odcinku od 
ulicy Malwowej do ul. Zakręt (1,6 km) 
– 88.560 zł.

� Drogę 2401P (gm. Dopiewo) w m. Dą-
brówka (przy Aurorze), sygnalizacja świet-
lna na przejściu dla pieszych – 7.995 zł. 

� Drogę 2387P (gm. Komorniki) w m. Ple-
wiska ul. Grunwaldzka, na odcinku od 
ul. Wołczyńskiej do ul. Szkolnej (1,9 km) 
– 96.265 zł. 

� Drogę 2424P (gm. Rokietnica) w m. Kie-
krz ul. Kierska, na odcinku od ul. Leśnej 
do ul. Altanowej (1,9 km) – 75.030 zł. 

� Drogę 2434P (gm. Czerwonak) w m. 
Owińska, ul. Kolejowa od DW 196 do 
przejazdu kolejowego w m. Owińska 
(0,9 km) – 35.000 zł.

Katarzyna Wozińska
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
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Osobliwości przyrodnicze w fotografi i
W sobotę 16 marca w Bibliotece Miejskiej 
w Luboniu w Galerii na Regale odbyła 
się uroczystość wręczenia nagród oraz 
wernisaż wystawy prac konkursowych. 
Jury powołane przez Oddziałową Komisję 
Ochrony Przyrody w Luboniu do oceny 
prac nadesłanych w ramach X jubileuszowej 
edycji konkursu fotograficznego przyznało 
nagrody i wyróżnienia.

Konkurs fotograficzny „Osobliwości przy-
rodnicze w fotografii” organizuje Komisja 
Ochrony Przyrody Oddziału PTTK im. Cyryla 
Ratajskiego w Luboniu. Jest on skierowany dla 
dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i szkół ponad gimna-
zjalnych. Konkurs ma na celu popularyzować 
ideę ochrony środowiska naturalnego i wiedzę 
o przyrodzie oraz promować piękno polskiej 
przyrody. Celem konkursu jest także doskona-
lenie warsztatu fotograficznego oraz populary-
zacja fotografii jako dziedziny sztuki. Ma on 
zasięg powiatowy i jest objęty patronatem Jana 
Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego i Da-
riusza Szmyta, Burmistrza Miasta Luboń. W te-
gorocznej, dziesiątej edycji konkursu wzięło 
udział 48 uczniów z 19 szkół powiatu poznań-
skiego, którzy nadesłali 164 prace, w tym 156 

zdjęć oraz 8 albumów zawierających 192 zdję-
cia. 16 marca w Galerii na Regale Biblioteki 
Miejskiej w Luboniu została zorganizowana 
wystawa fotograficzna wybranych prac kon-
kursowych. Jury konkursu, w składzie: Ange-
lika Kurtys i Cezary Biderman – Urząd Miasta 
Luboń, Wojciech Idzikowski – fotograf, Piotr 
Kusy – fotograf amator, Paweł Nowaczyk – ar-
tysta plastyk, Jan Błaszczak – przewodniczący 
KOP i Maria Błaszczak – sekretarz KOP, na-
grodziło autorów 15 prac.

W kategorii Fotografia, I miejsce zdoby-
ła Marta Przewoska z Gimnazjum Suchy Las. 
W kategorii Album, I miejsce - Weronika Ma-
tuszak SP 2 Mosina, klasa VI.

Komisja Ochrony Przyrody zaprasza mło-
dzież szkolną do wzięcia udziału w następnych 
edycjach konkursu. Termin nadsyłania prac na 
tegoroczną XI edycję mija 31 grudnia br. Wysta-
wę fotografii można oglądać ciągu najbliższego 
miesiąca w Bibliotece Miejskiej w Luboniu w go-
dzinach jej otwarcia a w terminie późniejszym 
w holu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

Maria i Jan Błaszczakowie
Organizatorzy Konkursu
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Laureaci X edycji konkursu wraz ze Zbigniewem Jankowskim, Radnym Powiatu Poznańskiego, prof. Jerzym Kargiem, Przedstawicie-
lem ZPKWW, dr Mikołajem Tomaszykiem, przedstawicielem Burmistrza Miasta Luboń, Eugeniuszem Kowalskim, Prezesem Koła PTTK 
w Luboniu, opiekunami oraz Marią i Janem Błaszczak, organizatorami konkursu.
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XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i młodzieży

Powiatowe eliminacje XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieży pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla 
nic złego nie zrobi nikomu!” odbyły się 20 marca 2013 roku. Komisja konkursowa 
dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu przez placówki oświatowe 
powiatu poznańskiego. Zgłoszone prace ocenione zostały pod względem walorów 
plastycznych oraz zgodności treści z regulaminem i tematem konkursu. 

Do Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu, organizatora 
eliminacji wojewódzkich zostaną przesłane 
przez Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu prace: Ani Piątkowskiej 
– ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Szczodrzykowie (grupa I, uczniowie klasy 
I-III szkoły podstawowej) oraz Marysi Piąt-
kowskiej – Szkoły Podstawowej im. Jana Pa-
wła II w Szczodrzykowie (grupa II, uczniowie 
klasy IV-VI szkoły podstawowej).

Organizatorzy dziękują za zainteresowa-
nie, zwycięzcom powiatowych eliminacji 
gratulują i zapraszają do udziału w kolejnych 
edycjach konkursu.

Dariusz Fleischer
Wydział Bezpieczeństwa,

Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obywatelskich 

Jury konkursowe podczas oceny najlepszych prac. 
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