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Najlepszy komisariat roku wybrany

Komisariat Policji w Murowanej Goślinie zwyciężył w drugiej edycji konkursu na 
Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego. Wyniki konkursu organizowanego 
wspólnie przez Jana Grabkowskiego, Starostę Poznańskiego i insp. Zbigniewa Hultaj-
skiego, Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu zostały ogłoszone 8 lutego podczas 
XV Sesji Rady Powiatu. 

Drugie miejsce w konkursie zajęli policjan-
ci z Puszczykowa, na trzeciej pozycji uplaso-
wał się komisariat w Swarzędzu. Szef zwycię-
skiej jednostki podinsp. Waldemar Kmiecik 
odebrał ufundowany przez Starostę czek na 
30 tys. zł z przeznaczeniem potrzeby własne 
komisariatu.

Najlepszy komisariat został wyłoniony na 
podstawie Systemu Oceny Efektywności Pra-
cy Policji, a także oceny pracy jednostek i po-

licjantów dokonywanej przez mieszkańców 
gmin w formie ankiety.

Na zakończenie spotkania Starosta Poznań-
ski i Komendant Miejski Policji w Poznaniu 
podpisali regulamin trzeciej edycji konkursu, 
tym samym inaugurując współzawodnictwo 
o tytuł najlepszego komisariatu roku 2012.

Dariusz Fleischer 
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania
 Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Kórnicki zamek Pomnikiem Historii
Zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafi alnym w Kórniku został wyróżniony 

tytułem Pomnika Historii przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Uroczyste prze-
kazanie rozporządzenia w tej sprawie odbyło się 2 lutego w Pałacu Prezydenckim w War-
szawie. W spotkaniu wzięli udział m.in. Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Wiesław 
Biegański, Powiatowy Konserwator Zabytków. 

W uroczystości uhonorowania zespołu zam-
kowo-parkowego uczestniczyli również:  Jerzy 
Lechnerowski, Burmistrz Kórnika; dyrektorzy 
opiekujących się zamkiem i arboretum placó-
wek Polskiej Akademii Nauk – prof. Tomasz 
Jasiński (Biblioteka Kórnicka) i prof. Jacek 
Oleksyn (Instytut Dendrologii) oraz proboszcz 
parafi i pw. Wszystkich Świętych w Kórniku 
ks. Eugeniusz Leosz. 

Tytuł Pomnika Historii otrzymało do tej pory 
jedynie 48 zabytków w Polsce. Dzięki temu 
wyróżnieniu kórnicki zamek trafi a do grupy 
ustanawianych od 1994 r. najcenniejszych 
obiektów zabytkowych o wyjątkowych walo-
rach materialnych i o szczególnym znaczeniu 
dla dziedzictwa kulturowego kraju. Wśród co-
rocznie wyróżnianych obiektów znajdują się 
zabytki architektoniczne, krajobrazy kulturo-

we, układy urbanistyczne, budowle obronne, 
a także parki, ogrody i cmentarze.

Michał Dziedzic
Asystent Starosty 

Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
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Nowy Członek Zarządu
Powiatu Poznańskiego

Zygmunt Jeżewski, dotychczasowy dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Poznaniu, został Członkiem Zarządu 
Powiatu Poznańskiego. Uchwała w sprawie jego wyboru zo-
stała podjęta podczas XV Sesji Rady Powiatu w środę, 8 lu-
tego. Jeżewski zastąpił na stanowisku Członka Zarządu Ewę 
Dalc, która z końcem 2011 roku odeszła na emeryturę. 

Zygmunt Jeżewski zajmuje się te-
matyką zdrowia i polityki społecznej. 
Podlega mu Wydział Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności, Powiatowy Urząd Pracy, domy 
dziecka i Dom Pomocy Społecznej 
w Lisówkach. 

Ukończył Liceum Pedagogiczne 
w Wągrowcu. Jest absolwentem psy-
chologii (specjalizacja psychologia kli-
niczno-penitencjarna oraz psychologia 
pracy) na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczył w wielu zagranicznych 
szkoleniach zawodowych, m.in. w Belgii, Holandii, Niemczech, 
Szwecji i Finlandii. 

Po studiach przez dwa lata pracował jako psycholog na oddziale 
dla więźniów z zaburzeniami psychicznymi w Zakładzie Karnym 
we Wronkach. Do 1990 roku zajmował się zawodową rehabilita-
cją osób niepełnosprawnych w Poradni Rehabilitacji Zawodowej 
oraz w Regionalnym Związku Spółdzielni Inwalidów. Zainicjo-
wał organizowanie ogólnopolskich i  międzynarodowych imprez 
artystycznych dla osób niepełnosprawnych.  

W 1990 r. powierzono mu zadanie utworzenia Urzędu Pracy 
w Poznaniu, którym kierował niezmiennie do lutego 2012 r. Je-
żewski był również członkiem krajowego Zespołu ds. profesjo-
nalnego pośrednictwa pracy. Jest wykładowcą na studiach pody-
plomowych z zakresu doradztwa zawodowego oraz rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych na UAM w Poznaniu. Ma na swoim 
koncie publikacje w literaturze fachowej dot. rehabilitacji zawo-
dowej i rynku pracy.  
Żona Ewa jest matematyczką, syn Tomasz pracuje jako ar-

chitekt. Jeżewski ma również nastoletniego wnuka Adama. Do 
swoich zainteresowań nowy Członek Zarządu zalicza turystykę 
(szczególnie górską), teatr, współczesne kino oraz siatkówkę.

Anna Jacznik
Gabinet Starosty

Zygmunt Jeżewski został 
Członkiem Zarządu Powiatu 

Poznańskiego
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Wielotorowo o sprawach powiatów

Zmiany w prawie dotyczące powiatów były tematem lutowych posiedzeń Zarządu 
Związku Powiatów Polskich, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
oraz Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego. We wszystkich spotkaniach 
uczestniczył Jan Grabkowski, Starosta Poznański i Wiceprezes Zarządu ZPP. 

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rzą-
du i Samorządu Terytorialnego, które odbyło 
się 22 lutego w Warszawie, Zarząd ZPP przed-
stawił uzgodnione dzień wcześniej stanowi-
ska. Jednym z porusza-
nych tematów był system 
równoważenia dochodów 
jednostek samorządu te-
rytorialnego – tzw. „jano-
sikowe”. Związek uważa, 
że konieczne jest skon-
struowanie i wdrożenie 
nowego systemu równo-
ważenia dochodów sa-
morządów biedniejszych 
i bogatszych. Starostowie 
nie udzielili przy tym po-
parcia dla obywatelskiego projektu ustawy, 
nad którym pracuje obecnie parlament RP. 

Kolejnym tematem posiedzenia Komisji 
Wspólnej była reguła wydatkowa określająca 
dopuszczalny poziom zadłużenia samorządów. 
Po raz kolejny nie udało się osiągnąć porozu-

mienia w tej kwestii na 
linii rząd – samorząd. Sa-
morządowcy mają wątpli-
wości, czy proponowane 
przez Ministra Finansów 
zmiany byłyby zgodne 
z konstytucją, w przypad-
ku wprowadzenia ich 
trakcie roku. Starostowie 
postulują również wpro-
wadzenie zmian w usta-
wie o wsparciu rodziny 
i pieczy zastępczej, która 

w obecnym kształcie wiąże się z bardzo wyso-
kimi wydatkami w budżetach powiatów. 

Podejmowane przez ZPP działa-
nia Starosta Poznański przedstawił 
na posiedzeniu Konwentu Staro-
stów Województwa Wielkopolskie-
go 23 lutego w Gnieźnie. Starosta 
przypomniał m.in., że przedstawi-
ciele Związku spotkali się w spra-
wie reorganizacji sądów rejono-
wych z Ministrem Sprawiedliwości 
Jarosławem Gowinem. Starostowie 
zaproponowali ministrowi wpro-
wadzenie nazwy zbiorczej dla 
wydziałów zamiejscowych, które 
miałyby być określane jako Sądy 
Powiatowe. Starosta Poznański 
przedstawił na konwencie również 
kwestię pozwu zbiorowego powia-
tów w sprawie zwrotu opłat za kar-
tę pojazdu. 

Michał Dziedzic
Asystent StarostyOstatnie posiedzenie Konwentu Starostów odbyło się w Gnieźnie

Zarząd ZPP spotkał się
z Ministrem Jarosławem Gowinem
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Uchwała nr XV/120/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie: wyboru Członka Zarządu Powiatu w Po-
znaniu.

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 
r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; 
Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. 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; Dz. U. z 
2009 r. Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 
753; Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142, poz. 146; Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 
675; Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230,; Dz. U. z 2011 r. Nr 
21, poz. 113; Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1281; Dz. U. 
z 2011 r. Nr 149 poz. 887) Rada Powiatu w Poznaniu na 
wniosek Starosty Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1.
 Wybiera się Pana ZYGMUNTA JEŻEWSKIEGO na 
stanowisko Członka Zarządu Powiatu w Poznaniu.

§ 2.
 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznań-
skiemu. 

§ 3.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od dnia 20 lutego 2012 r.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 ze zmianami) liczbę członków zarządu okre-
śla w statucie rada powiatu. Na tej podstawie Rada Po-
wiatu w Poznaniu określiła w § 56 ust. 2 Statutu Powia-
tu Poznańskiego, iż w skład Zarządu Powiatu wchodzą: 
starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali 
członkowie w liczbie dwóch osób. Stąd też po przyjęciu 
rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Pani Ewy Dalc, 

zachodzi konieczność uzupełnienia jego składu.
Dlatego proponuje się wybór Pana ZYGMUNTA JE-
ŻEWSKIEGO na powyższe stanowisko.

Uchwała nr XV/121/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Technikum w Muro-
wanej Goślinie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 
poz.1806; z 2003r, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102 
poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753; 
Nr 187, poz. 1241; z 2010: Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, 
poz. 230; Nr 106, poz. 675: Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 
113; Nr 149, poz.887;nr 217, poz. 1281) oraz art. 59 ust. 
1 i 2 w związku z art. 5c pkt1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. 
Nr 17, poz. 141 Nr 94, poz.788; Nr 122, poz. 1020; nr 
131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, 
poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; 
Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818; Nr 180, poz. 1280; 
Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, 
poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618 z 2009 
r. Nr 6 poz. 33 ; Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458; nr 157, 
poz.1241; Nr 219 poz.1705; z 2010 r.Nr 44, poz. 250; Nr 
54, poz.320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz.991; z 2011 r. 
Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz.814; Nr 
149, poz. 887; Nr 205, poz.1206) 
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
 Powiat Poznański wyraża wolę likwidacji z dniem 31 
sierpnia 2012 r. Technikum w Murowanej Goślinie, ul. 
Szkolna 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ja-
dwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.
 

§ 2.
 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu.
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§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Z powodu niezadowalającego naboru do technikum 
funkcjonującego w Murowanej Goślinie w ramach ZS 
Rokietnica oraz technikum funkcjonującego w ramach 
ZS Bolechowo, będącego skutkiem rywalizacji obu 
szkół o tego samego ucznia, konieczna staje się zmiana 
sposobu organizacji szkół prowadzonych przez Powiat 
Poznański, działających w Murowanej Goślinie i Bole-
chowo. W szczególności zasadne jest aby szkołami tymi 
kierował jeden dyrektor, postrzegający całość proble-
mów na obszarze obu wymienionych gmin. Konieczne 
jest wyłączenie szkół funkcjonujących w Murowanej 
Goślinie z Zespołu Szkół w Rokietnicy i włączenie ich 
do Zespołu Szkół w Bolechowie. Ponieważ w ZS Bole-
chowo funkcjonuje technikum (tak jak w Murowanej 
Goślinie), konieczne jest zlikwidowanie jednego z nich 
(w tym wypadku technikum w Murowanej Goślinie), 
ponieważ w zespole szkół nie mogą funkcjonować 
szkoły tego samego typu. Uczniowie dotychczasowego 
technikum w Murowanej Goślinie będą mogli reali-
zować kształcenie w tym samym miejscu oraz z tymi 
samymi nauczycielami, ale już w ramach technikum 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Bolechowie.
Wobec powyższego przyjęcie uchwały wydaje się za-
sadnym.

Uchwała nr XV/122/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie: wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej z Zespołu Szkół w Rokietnicy i włączenia do Ze-
społu Szkół w Bolechowie. 

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 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 187, poz. 1241; z 2010: Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 
40, poz. 230; Nr 106, poz. 675: Dz. U. z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113; Nr 149, poz.887; Nr 217, poz.1281) oraz 62 
ust.5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. 
Nr 17, poz. 141 Nr 94, poz.788; Nr 122, poz. 1020; nr 
131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, 

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

§ 1.
 

1.  Wyłącza się z Zespołu Szkół im. Władysława i Ja-
dwigi Zamoyskich w Rokietnicy Zasadniczą Szkołę 
Zawodową funkcjonującą w Murowanej Goślinie ul. 
Szkolna 1. 

2.  Włącza się do Zespołu Szkół im. Dezyderego Chła-
powskiego w Bolechowie Zasadniczą Szkołę Za-
wodową funkcjonującą w Murowanej Goślinie, ul. 
Szkolna 1. 

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

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
obowiązującą od 01. września 2012 r. 

Uzasadnienie 

Wyłączenie z Zespołu Szkół w Rokietnicy zasadniczej 
szkoły zawodowej, funkcjonującej w Murowanej Go-
ślinie umożliwi dokonanie zmian w składach zespołów 
szkół. Konieczne jest wyłączenie szkoły funkcjonującej 
w Murowanej Goślinie z Zespołu Szkół w Rokietnicy 
i włączenie jej do Zespołu Szkół w Bolechowie, gdyż 
na tym terenie szkołami tymi będzie kierował jeden 
dyrektor, postrzegający całość problemów na obszarze 
sąsiadujących ze sobą gmin. 
Wyłączenie zasadniczej szkoły zawodowej ze struktury 
Zespołu Szkół w Rokietnicy umożliwi poprzez podję-
cie kolejnej uchwały, powodującej włączenie jej do Ze-
społu Szkół w Bolechowie. 
Zmiany nie spowodują utraty pracy przez nauczycieli 
oraz kadry niepedagogicznej. Nie będzie powodować 
również dodatkowych kosztów związanych z propo-
nowanymi zmianami - nastąpi przesunięcie środków 
fi nansowych pomiędzy budżetami szkół. 

Uchwała nr XV/123/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie: założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Rokietnicy. 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia S czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592; Nr 23. poz.220; Nr 62. poz. 558; Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 
poz.1806; z 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 187, poz. 1241; z 2010: Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, 
poz. 230; Nr 106, poz. 675: Dz. U. z 2011 r. Nr 21. poz. 
113; Nr 149, po.z.887; Nr 217, poz.1281) oraz art. 5c 
pkt 1, art.58 ust.1 i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 
poz. 2572 Nr 273 poz. 2703; Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. 
Nr 17, poz. 141 Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 
131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 
2006 r. Nr 144 poz. 1043; Nr 208 poz.1532; Nr 227 poz. 
1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, 
poz.791, Nr 120, poz.818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, 
poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; 
Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618 z 2009 r. Nr 6 poz. 
33; Nr 31, poz.206, Nr 56. poz.458; nr 157, poz.1241; Nr 
219 poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz.320; 
Nr 127, poz. 857; Nr 148. poz. 991; z 2011 r. Nr 106, 
poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz.814; Nr 149, 
poz. 887; Nr 205, poz.1206) 
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1.
1.  Z dniem 01.09.2012 r. zakłada się publiczną szkołę 

panadgimnazjalną - zasadniczą szkołę zawodową 
o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rokietni-
cy, z siedzibą w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24. 

2.  Z dniem 01.09.2012 r. włącza się szkołę do Zespołu 
Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Ro-
kietnicy. 

§ 2.
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski szkoły. 

§ 3. 
Organizację szkoły określi statut, który zostanie uchwa-
lony odrębną uchwałą. 

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

§ 5.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa wchodzić będzie w skład 
Zespołu Szkół w Rokietnicy i jest przeznaczona dla ab-
solwentów gimnazjów. Utworzenie zasadniczej szkoły 
zawodowej poszerzy ofertę kształcenia zawodowego dla 
absolwentów gimnazjów gminy Rokietnica oraz gmin 
i miejscowości ościennych. 

Uchwała nr XV/124/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie: utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania dla drogi wojewódzkiej nr 184 po roz-
budowie na odcinku Pamiątkowo-Przeźmierowo 
(Poznań), od km 34+719,91 do km 41+981,50, od 
km 42+744,40 do km 43+363,30, od km 44+834,33 
do km 48+369,70 oraz od km 48+450,80 do km 
48+829,00.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 
poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. 
z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, 
Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 
146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.  675, Dz. U. z 2011 
r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) 
oraz art. 135 ust. 1, 3, 3a i 3b ustawy z 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 
poz. 150 zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 111 poz. 708, Nr 138 
poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 
poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz. 1505, Dz. U. 
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 20 poz. 106, Nr 79 poz. 666, 
Nr 130 poz. 1070, Nr 215 poz. 1664, Dz. U. z 2010 r. 
Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 76 poz. 489, Nr 119 
poz. 804, Nr 152 poz. 1018 i 1019, Nr 182 poz. 1228, 
Nr 229 poz. 1498, Nr 249 poz. 1657, Dz. U. z 2011 r. 
Nr 32 poz. 159, Nr 63 poz. 322, Nr 94 poz. 551, Nr 99 
poz. 569, Nr 122 poz. 695, Nr 152 poz. 897, Nr 178 poz. 
1060, Nr 224 poz. 1341, M.P. z 2008 r. Nr 79 poz. 698, 
Nr 80 poz.707, M.P.  z  2009 r. Nr 57 poz. 780, Nr 69 
poz. 893, M.P. z 2010 r. Nr 74 poz. 945, Nr 78 poz. 965, 
M.P. z 2011 r. Nr 94 poz. 957 i poz. 958 ), Rada Powiatu 
w Poznaniu uchwala, co następuje:



l u t y – m a r z e c  2 0 1 28 B i u l e t y n  P o w i a t u  P o z n a ń s k i e g o l u t y – m a r z e c  2 0 1 2 9B 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

§ 1.
Tworzy się obszar ograniczonego użytkowania dla dro-
gi wojewódzkiej nr 184 po rozbudowie na odcinku Pa-
miątkowo – Przeźmierowo (Poznań), na terenach, dla 
których nie mogą być dotrzymane akustyczne standar-
dy jakości środowiska, zwany dalej „obszarem ograni-
czonego użytkowania”.

§ 2.
Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się dla tere-
nów podlegających ochronie przed hałasem zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 3. 
Granice obszaru ograniczonego użytkowania wyzna-
cza się wzdłuż izolinii równoważnego poziomu dźwię-
ku A dla pory nocy LAeq N = 50 dB oraz izolinii równo-
ważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia LAeq D = 55 
dB w przypadku terenów zabudowanych ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 4. 
Przebieg granic obszaru ograniczonego użytkowania 
przedstawia ciągła czerwona linia wrysowana na ma-
pie złożonej z 17 części, stanowiącej załącznik nr 1 do 
uchwały.

§ 5.
 Wykaz numerów ewidencyjnych działek położonych 
w całości lub części w granicach obszaru ograniczone-
go użytkowania, wraz ze wskazaniem odpowiedniego 
dla danej działki arkusza mapy, na której zaznaczono 
granice obszaru ograniczonego użytkowania, określa 
załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. 
W obszarze ograniczonego użytkowania określa się na-
stępujące wymagania techniczne dotyczące budynków:
- w przypadku lokalizacji budynku mieszkalnego 
w granicach obszaru ograniczonego użytkowania nale-
ży wymienić okna w ścianie budynku ustawionej fron-
tem do drogi na okna o podwyższonej izolacyjności 
akustycznej.

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu.

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

Uzasadnienie:

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił 
23.02.2011 r. z wnioskiem o utworzenie obszaru ogra-
niczonego użytkowania dla odcinków inwestycji dro-
gowej „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek 
Pamiątkowo – Przeźmierowo (Poznań)”, dla których 
nie mogą być dotrzymane akustyczne standardy jako-
ści środowiska na terenach leżących poza liniami roz-
graniczającymi inwestycję.
Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2008 r. Nr 25 
poz. 150 ze zm.) jeżeli z przeglądu ekologicznego albo 
z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
wymaganej przepisami ustawy z dnia 3  październi-
ka 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zasto-
sowania dostępnych rozwiązań technicznych, techno-
logicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzyma-
ne standardy jakości środowiska poza terenem zakładu 
lub innego obiektu, to dla trasy komunikacyjnej tworzy 
się obszar ograniczonego użytkowania. 
Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użyt-
kowania dla drogi wojewódzkiej nr 184 po rozbudo-
wie na odcinku Pamiątkowo-Przeźmierowo (Poznań) 
od km 34+719,91 do km 41+981,50, od km 42+744,40 
do km 43+363,30, od km 44+834,33 do km 48+369,70 
oraz od km 48+450,80 do km 48+829,00, wynika 
z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
wymaganej przepisami ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prze-
prowadzonej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w  Poznaniu w ramach postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach. Z przeprowadzonej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko wynika, że mimo zasto-
sowania dostępnych rozwiązań technicznych, techno-
logicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane 
standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji 
drogowej w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z 14 czerwca 2008 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2008 r. Nr 120 poz. 
826) na terenach podlegających ochronie akustycznej, 
wymienionych w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo 
ochrony środowiska.
W wydanej 21.06.2010 r. przez Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska w  Poznaniu decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: RDO-
Ś-30-OO.II-66191-76/09/es, stwierdzono konieczność 

utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 
dla  odcinków inwestycji drogowej, dla których nie 
mogą być dotrzymane akustyczne standardy jakości 
środowiska na terenach leżących poza liniami roz-
graniczającymi inwestycję, zgodnie z załączonymi do 
raportu kopiami map ewidencyjnych z zaznaczonym 
przebiegiem granic tego obszaru.
Zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 
150 ze zm.) rada powiatu jest organem właściwym 
do  utworzenia w drodze uchwały obszaru ograniczo-
nego użytkowania dla przedsięwzięcia, które nie jest 
uznane za mogące zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
a także nie jest zaliczane do zakładów, lub innych obiek-
tów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwali-
fi kowana jako takie przedsięwzięcie. 
Aktualnie, przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko określa §2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-
dowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397). Inwestycja 
polegająca na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 184 
odcinek Pamiątkowo – Przeźmierowo, nie zalicza się do 
przedsięwzięć wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia, 
zatem nie kwalifi kuje się do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Organem 
właściwym do utworzenia obszaru ograniczonego użyt-
kowania dla takiej inwestycji zlokalizowanej na terenie 
Powiatu Poznańskiego jest Rada Powiatu w Poznaniu.
Zgodnie z art. 135 ust. 3a i 3b ustawy Prawo ochrony 
środowiska, organy, tworząc obszar ograniczonego 
użytkowania, określają granice obszaru, ograniczenia 
w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania technicz-
ne dotyczące budynków oraz sposób korzystania z te-
renów wynikające z postępowania w sprawie oceny od-
działywania na środowisko lub analizy porealizacyjnej 
albo przeglądu ekologicznego. Obszar ograniczonego 
użytkowania tworzy się na podstawie poświadczonej 
przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej z za-
znaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym 
konieczne jest utworzenie tego obszaru.
Podstawę do wyznaczenia obszaru ograniczonego użyt-
kowania dla drogi wojewódzkiej nr 184 po rozbudo-
wie na odcinku Pamiątkowo-Przeźmierowo (Poznań), 
zgodnie z zapisami decyzji Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska z 21.06.2010 r. o środowiskowych 
uwarunkowaniach, stanowiły poświadczone mapy ewi-
dencyjne, mapy ewidencyjne w wersji elektronicznej, 
a także pozostałe materiały zgromadzone w ramach 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

przeprowadzonej w toku postępowania o  wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Grani-
ce obszaru przebiegają wzdłuż izolinii równoważne-
go poziomu dźwięku A dla pory nocy LAeq N = 50 dB 
w przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej 
oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz wzdłuż 
izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla pory 
dnia LAeq D = 55 dB w przypadku terenów zabudowa-
nych ze stałym lub  wielogodzinnym pobytem dzieci 
i  młodzieży, a także wzdłuż granic działek będących 
jednocześnie granicą terenu chronionego akustycz-
nie. Zasięg obszaru ograniczonego użytkowania zo-
stał przedstawiony na mapie (17  części) stanowiącej 
grafi czny załącznik nr 1 do uchwały. Granice obszaru 
ograniczonego użytkowania wyznaczono na  mapach 
czerwoną ciągłą linią. W załączniku nr 2 do uchwały 
przedstawiono numery działek, które w całości lub 
części położone są na terenie obszaru ograniczonego 
użytkowania, wraz ze wskazaniem odpowiedniego dla 
danej działki arkusza mapy. 
Z  przeprowadzonego przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska postępowania w  sprawie oce-
ny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie 
wynikała potrzeba wprowadzenia ograniczeń w za-
kresie przeznaczenia terenu oraz sposobu korzystania 
z  terenów leżących w zasięgu obszaru ograniczonego 
użytkowania. Określono zostały natomiast wymaga-
nia techniczne dotyczące budynków zlokalizowanych 
w granicach obszaru ograniczonego użytkowania, po-
legające na konieczności wymiany okien w ścianie bu-
dynku mieszkalnego ustawionej frontem do drogi na 
okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 
Zgodnie z art.  136  ustawy Prawo ochrony środowi-
ska, w razie ograniczenia sposobu korzystania ze środo-
wiska w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego 
użytkowania właściwymi w sprawach spornych doty-
czących wysokości odszkodowania lub  wykupu nie-
ruchomości są sądy powszechne. Obowiązany do wy-
płaty odszkodowania lub  wykupu nieruchomości jest 
ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie 
ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ogra-
niczonego użytkowania. W razie określenia w obszarze 
ograniczonego użytkowania wymagań technicznych 
dotyczących budynków, szkodą, o której mowa w art. 
129 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 129 
ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska: „W związku 
z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości 
jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną 
szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie warto-
ści nieruchomości.”), są także koszty poniesione w celu 
wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki, 
nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań 
w tym zakresie.
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Uchwała nr XV/125/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie: przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego 
zadania z zakresu administracji rządowej określone-
go w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. z  2004 r. Nr 241, poz. 2416 t.j. ze zm.).
 
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. Dz.U.2002.23.220, 
Dz.U.2002.62.558, Dz.U.2002.113.984, 
Dz.U.2002.200.1688, Dz.U.2002.200.1688, 
Dz.U.2002.214.1806, Dz.U.2003.162.1568, 
Dz.U.2002.153.1271, Dz.U.2004.102.1055, 
Dz.U.2002.214.1806, Dz.U.2007.173.1218, 
Dz.U.2008.180.1111, Dz.U.2008.223.1458, 
Dz.U.2009.92.753, Dz.U.2010.28.142, 
Dz.U.2010.28.146, Dz.U.2010.106.675, 
Dz.U.2009.157.1241, Dz.U.2010.40.230, 
Dz.U.2011.21.113, Dz.U.2011.217.1281, 
Dz.U.2011.149.887) Rada Powiatu w Poznaniu uchwa-
la, co następuje: 

§ 1.
Wyraża się wolę przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego 
do realizacji w okresie od 5 marca do 31 lipca 2012 r. 
zadania zakresu administracji rządowej, o którym mowa 
w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 t.j. ze zm.) - 
zlecanie zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzenia 
badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz 
obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifi kacji 
wojskowej, a w razie niemożności zlecenia przeprowadza-
nia badań specjalistycznych lub badań psychologicznych 
podmiotom leczniczym zawarcia umowy o przeprowa-
dzanie takich badań przez lekarzy prowadzących indy-
widualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe 
praktyki lekarskie oraz przez psychologów na potrzeby 
Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 5 w Poznaniu.

§ 2. 
Szczegółowy zakres zadania przyjętego przez Powiat 
Poznański do realizacji, o którym mowa w § 1, w tym 
wysokość środków fi nansowych przekazywanych przez 
Wojewodę Wielkopolskiego, określi porozumienie 
z Wojewodą Wielkopolskim. 

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

§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

Powiat realizuje zadania związane z przeprowadzeniem 
kwalifi kacji wojskowej, a w szczególności określeniem 
zdolności do czynnej służby wojskowej jako zadanie 
zlecone przez Wojewodę. Określenie zdolności do 
czynnej służby wojskowej należy do Powiatowej Komi-
sji Lekarskiej. Przewodniczący tej komisji stosownie do 
potrzeb może kierować osobę podlegającą kwalifi kacji 
na badania specjalistyczne. 
W związku z powyższym Wojewoda powierza Powia-
towi Poznańskiemu w imieniu, którego działa Zarząd 
Powiatu w Poznaniu podpisanie umów z zakładami 
opieki zdrowotnej oraz  lekarzami specjalistami dla po-
trzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 5 w Poznaniu z 
siedzibą w Puszczykowie. Informacja o zabezpieczeniu 
środków fi nansowych w wysokości 5.000,00 zł w dzia-
le 75405 § 2120 została przekazana przez Wojewodę 
Wielkopolskiego pismem Nr FB.I-4.3110-9/11 z dnia 
20 października 2011 roku.
Podpisanie w/w porozumienia wymaga zgody Rady 
Powiatu.

Uchwała nr XV/126/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 
prawa własności nieruchomości położonych w Gmi-
nie Swarzędz, oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków: obręb Jasin, arkusz mapy nr 1, działka 
nr 306/1 i 312.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, 
Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr.153 poz.1271, Nr 
200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 
162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. 
z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 92 poz.753, 
Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 
poz.146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 
r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) 
oraz art. 13 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 
102, poz.651 ze zm.: Nr 106 poz.675, Nr 143 poz.963, 
Nr 155 poz.1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz.1323, 
Dz. U. z 2011 r. Nr 64 poz.341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 
poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 
732, Nr 187 poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 

1337), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje:

§ 1. 
Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny prawa wła-
sności nieruchomości, niezbędnych do realizacji za-
dania pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką 
z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz” poło-
żonych w Gminie Swarzędz, oznaczonych w ewidencji 
gruntów i budynków: 
obręb Jasin, arkusz mapy nr 1, działka nr 306/1, o po-
wierzchni 0,8118 ha, dla której prawo własności na 
rzecz Miasta i Gminy Swarzędz ujawnione jest w księ-
dze wieczystej KW nr PO2P/00237474/4, 
obręb Jasin, arkusz mapy nr 1, działka nr 312, o po-
wierzchni 0,1700 ha, dla której prawo własności na 
rzecz Miasta i Gminy Swarzędz ujawnione jest w księ-
dze wieczystej KW nr PO2P/00220058/0, 
na rzecz Powiatu Poznańskiego.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Miejska w Swarzędzu uchwałą nr XXI/188/2012 
z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania w for-
mie darowizny na rzecz Powiatu Poznańskiego działek 
ewidencyjnych nr 306/1,312 obręb Jasin, stanowiących 
własność Gminy Swarzędz, w celu realizacji zadania pn 
„Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajo-
wą nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz” wyraziła zgodę na 
nieodpłatne przekazanie nieruchomości, niezbędnych 
do realizacji zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę 
Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swa-
rzędz” położonych w Gminie Swarzędz, oznaczonych                    
w ewidencji gruntów i budynków: 
obręb Jasin, arkusz mapy nr 1, działka nr 306/1, o po-
wierzchni 0,8118 ha, dla której prawo własności na 
rzecz Miasta i Gminy Swarzędz ujawnione jest w księ-
dze wieczystej KW nr PO2P/00237474/4,
obręb Jasin, arkusz mapy nr 1, działka nr 312, o po-
wierzchni 0,1700 ha, dla której prawo własności na 
rzecz Miasta i Gminy Swarzędz ujawnione jest w księ-
dze wieczystej KW nr PO2P/00220058/0, na rzecz Po-
wiatu Poznańskiego,
Nabycie powyższych nieruchomości w drodze daro-
wizny na rzecz Powiatu Poznańskiego jest niezbędne 
w związku z realizacją inwestycji drogowej w ciągu dro-
gi powiatowej tj. w ciągu ulicy Rabowickiej w m. Jasin.
Zatem, w tym stanie faktycznym nabycie powyższych 

nieruchomości na rzecz Powiatu Poznańskiego jest 
w pełni uzasadnione.

Uchwała nr XV/127/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Swarzędz zadania 
zarządzania drogą powiatową nr 2512P w zakresie 
realizacji zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę 
Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. 
Swarzędz”.

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

§ 1.
1.  Powierza się Gminie Swarzędz zadanie zarządzania 

drogą powiatową nr 2512P w zakresie realizacji za-
dania pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką 
z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz” 
wraz z wszystkimi warunkami wynikającymi z za-
pisów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej wydanej dla przedmiotowego zadania, bę-
dące zadaniem powiatu.  

  Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1, na-
stępuje na okres do 31 grudnia 2014 r. 

§ 2. 
1.  Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą 

powiatową w zakresie przedstawionym w  §1, na-
stąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz a Zarządem 
Powiatu w Poznaniu, które określi także sposób fi -
nansowania zadania.

2.  Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, współfi nan-
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sowane będzie w roku 2012 ze środków Powiatu 
w kwocie 27.900.000,00 zł, wynikającej z oszacowa-
nej wartości zadania stanowiącej podstawę do wnio-
skowania o dofi nansowanie z rezerwy subwencji 
ogólnej, z czego 13.950.000,00 zł stanowić będzie do-
fi nansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2012 r. 
W pozostałym zakresie zadanie fi nansowane będzie 
ze środków Gminy Swarzędz.

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

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

Corocznie w budżecie państwa tworzona jest rezerwa 
subwencji ogólnej, z której środki przeznaczone są na 
dofi nansowanie inwestycji na drogach publicznych po-
wiatowych i wojewódzkich oraz  na drogach powiato-
wych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na 
prawach powiatu. 
W roku bieżącym Powiat Poznański do realizacji zada-
nia w ramach ww. dofi nansowania wytypował zadanie 
pn: „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą 
krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz”, które współfi -
nansowane będzie również ze środków Gminy.
W celu zapewnienia właściwej realizacji zadania i za-
pewnienia właściwej koordynacji z innymi inwesty-
cjami realizowanymi na terenie gminy jako zasadne 
należy uznać przejęcie przedmiotowego zadania do 
realizacji przez Gminę.
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu 
w Poznaniu jest uzasadnione.

Uchwała nr XV/128/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 8 lutego 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego 
na rok 2012.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, pkt 9 
oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, 
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568, Dz. U. z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, 
poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. 

z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 
887, Nr 217, poz. 1281), art. 211, 212, 214 pkt 1, art. 
215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi -
nansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 
zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 
123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 
257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 
201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, 
Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala 
co następuje :
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grud-
nia 2011 r. Nr XIV/110/IV/2011w sprawie uchwalenia 
budżetu powiatu na rok 2012 wprowadza się następu-
jące zmiany:

§ 1. W paragrafi e 1: 
1.  Zwiększa się o kwotę 31.028.100 zł dochody bu-

dżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianie 
wynoszą 225.160.257 zł (zgodnie z załącznikiem 
nr 1), w tym:
1)  zwiększa się o kwotę 130.000 zł dochody bieżące, 

które po zmianie wynoszą 189.821.015 zł (zgod-
nie z załącznikiem nr 1A),

2)  zwiększa się o kwotę 30.898.100 zł dochody ma-
jątkowe, które po zmianie wynoszą 35.339.242 zł, 
(zgodnie z załącznikiem nr 1B).

§ 2. W paragrafi e 2: 
1.  Zwiększa się o kwotę 39.028.100 zł wydatki budże-

tu Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wyno-
szą 231.880.261 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2), 
w tym:
1)  zwiększa się o kwotę 3.107.738 zł wydatki bieżące, 

które po zmianie wynoszą 177.244.836 zł, (zgod-
nie z załącznikiem nr 2A),

2)  zwiększa się o kwotę 35.920.362 zł wydatki ma-
jątkowe, które po zmianie wynoszą 54.635.425 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym zwiększa 
się o kwotę 27.900.000 zł dotacje majątkowe, któ-
re po zmianie wynoszą 29.600.000 zł (zgodnie 
z załącznikiem nr 2C).

2.  W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt.1 doko-
nuje następujących zmian: 
2)  zwiększa się o kwotę 2.014.700 zł wydatki na wy-

nagrodzenia i składki od nich naliczane, które po 
zmianach wynoszą 86.302.403 zł (zgodnie z za-
łącznikiem nr 3),

5)  zwiększa się o kwotę 105.000 zł wydatki przezna-
czone na dotacje bieżące udzielane z budżetu, 
które po zmianach wynoszą 4.725.450 zł (zgodnie 
z załącznikiem nr 6), w tym:

b)  zwiększa się o kwotę 105.000 zł dotacje celowe 
dla jednostek spoza sektora fi nansów publicznych, 
które po zmianie wynoszą 2.716.200 zł, (zgodnie 
z załącznikiem nr 6B).

§ 3. W paragrafi e 3: 
Defi cyt budżetu w kwocie 6.720.004 zł postanawia się 
sfi nansować przychodami z planowanego kredytu oraz 
z wolnych środków z lat ubiegłych (zgodnie z załącz-
nikiem nr 8).

§ 4. W paragrafi e 4: 
1.  Zwiększa się łączną kwotę planowanych:
 przychodów budżetu o kwotę 8.000.000 zł, które po 
zmianie wynoszą 18.000.000 zł.

§ 5. W paragrafi e 6: 
1. W budżecie zwiększa się rezerwy o kwotę 86.118 zł, 
które po zmianach wynoszą ogółem 897.335 zł, w tym:
zwiększa się o kwotę 86.118 zł rezerwę ogólną, która po 
zmianie wynosi 357.335 zł.

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

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowią-
zuje w roku budżetowym 2012. 

Uzasadnienie: 

DOCHODY
Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 31.028.100 zł, 
z tego:
1.  Zwiększa się dochody o łączną kwotę 27.900.000 zł, 

w związku z planowanym przystąpieniem do realiza-
cji inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Ra-
bowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, Gm. Swa-
rzędz” w ciągu drogi powiatowej nr 2512P, w tym:

a)  w dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne 
powiatowe, w § 6300 – Dotacja celowa otrzy-
mana z tytułu pomocy fi nansowej udzielanej 
między jednostki samorządu terytorialnego na 
dofi nansowanie własnych zadań inwestycyj-
nych i zakupów inwestycyjnych - zwiększenie 
o kwotę 13.950.000 zł, na podstawie Uchwały 

nr XXI/185/2012 z dnia 31.01.2012 r. Rady 
Miejskiej w Swarzędzu;

b)  w dz. 758, rozdz. 75802 – Uzupełnienie sub-
wencji ogólnej dla jednostek samorządu tery-
torialnego, w § 6180 – Środki na inwestycje 
na drogach publicznych powiatowych i wo-
jewódzkich oraz na drogach powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych w granicach miast 
na prawach powiatu - zwiększenie o kwotę 
13.950.000 zł, w związku z planowanym uzy-
skaniem dofi nansowania ze środków z rezerwy 
subwencji ogólnej z budżetu państwa;

2.  W dz. 710, rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji 
geodezyjnej i kartografi cznej, zwiększa się wysokość 
planowanych dochodów w § 2710 - Dotacja celowa 
na pomoc fi nansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofi nansowanie wła-
snych zadań bieżących, o kwotę ogółem 130.000 zł, 
z tego:

a)  na podstawie Uchwały nr XVII/144/2012 
z dnia 26.01.2012 r. Rady Gminy Suchy Las – 
zwiększenie o kwotę 30.000 zł, z przeznacze-
niem na dofi nansowanie sporządzenia map 
numerycznych;

b)  na podstawie Uchwały nr XXII/162/12 z dnia 
26.01.2012 r. Rady Gminy Mosina – zwiększe-
nie o kwotę 100.000 zł, na dofi nansowanie wy-
konania prac geodezyjno – kartografi cznych, 
związanych z założeniem komputerowych 
zbiorów danych archiwalnych oraz opraco-
waniem ewidencyjnej mapy numerycznej 
i nakładki uzbrojenia terenu w systemie telein-
formatycznym dla terenu Gminy Mosina;

3.  W dz. 900, rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, zwiększa się wy-
sokość planowanych dochodów w § 6280 - Środki 
otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektora fi nansów publicznych na fi nansowanie 
lub dofi nansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fi nan-
sów publicznych, o kwotę 2.998.100 zł, w związku 
z planowanym przyznaniem dofi nansowania w for-
mie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji 
ze środków NFOŚiGW, na wsparcie realizacji przed-
sięwzięcia pn.: „Termomodernizacja Szpitala w Pusz-
czykowie i Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach”. 
Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone również 
do załącznika nr 9 – Dochody i wydatki związane 
z ochroną środowiska;  
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WYDATKI
Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 39.028.100 zł, 
z tego:
I. W wydatkach na zadania z zakresu administracji 

rządowej wprowadzono następujące zmiany:
1.   W dz. 750, rozdz. 75045 – Kwalifi kacja wojskowa, 

przenosi się środki fi nansowe w kwocie 2.700 zł 
z pozostałych wydatków bieżących na wydatki 
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 
z przeznaczeniem na wydatki związane z organi-
zacją kwalifi kacji wojskowej na terenie Powiatu 
Poznańskiego przez Powiatową Komisję nr 4 i 5 .

II.  Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 
39.028.100 zł, zmiany obejmują:

1.   W dz. 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne po-
wiatowe, zwiększa się wysokość w wydatków 
o kwotę ogółem 30.900.000 zł, zmiany obejmują:
a)  zwiększenie wydatków na dotacje majątko-

we z budżetu (§ 6610) o kwotę 27.900.000 zł, 
w związku z planowanym powierzeniem Gmi-
nie Swarzędz realizacji inwestycji pn. „Budowa 
drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową 
nr 92 w m. Jasin, Gm. Swarzędz” w ciągu dro-
gi powiatowej nr 2512P. Inwestycja obejmuje 
przebudowę ul. Rabowickiej, przebudowę dro-
gi krajowej nr 92, budowę łącznika pomiędzy 
ul. Rabowicką i drogą krajową nr 92, budowę 
dróg serwisowych i drogi lokalnej. Ponadto 
planuje się usunięcie kolizji z istniejącą infra-
strukturą, budowę nowych odcinków kanaliza-
cji deszczowej i sanitarnej, budowę oświetlenia 
drogowego oraz wykonanie zieleni wzdłuż pa-
sów drogowych;

b)  zwiększenie wydatków majątkowych (§ 6050) 
o kwotę 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na 
dofi nansowanie inwestycji pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo – Ra-
dojewo w m. Biedrusko etap II - dokończenie”, 
realizowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych;

c)  przeniesienie w ramach wydatków mająt-
kowych z (§ 6050) na zakupy inwestycyjne
(§ 6060) środków fi nansowych w kwocie 
27.000 zł, z przeznaczeniem na sfi nansowanie 
wykupu gruntu w m. Dobieżyn, w związku 
z regulacją stanu prawnego nieruchomości 
gruntowych pod drogami powiatowymi; 

2.  Zwiększa się wysokość wydatków o kwotę ogółem 
105.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje z bu-
dżetu Powiatu (§ 2360), w związku z organizacją 
II otwartego konkursu ofert na dotacje udzielane 
w trybie art. 221 ustawy, na dofi nansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzą-
cym działalność pożytku publicznego, z tego: 

a)  w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakre-
sie upowszechniania turystyki – zwiększenie 
o kwotę 40.000 zł,

b)  w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność 
- zwiększenie o kwotę 45.000 zł,

c)  w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie 
kultury fi zycznej - zwiększenie o kwotę 20.000 
zł;

3.  W dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami, zwiększa się wysokość wy-
datków o kwotę ogółem 690.000 zł,z tego:
a)  zwiększenie wydatków majątkowych (§ 6050) 

o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na do-
fi nansowanie inwestycji pn. „Modernizacja 
budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu”. 
Z uwagi na prowadzone prace modernizacyjne 
w budynku, wskazane jest wykonanie wentyla-
cji z chłodzeniem oraz zagospodarowanie te-
renu wokół budynku. W celu rozpoczęcia pro-
cedur przetargowych dla tych zadań niezbędne 
są dodatkowe środki w wysokości 500.000 zł;

b)  zwiększenie pozostałych wydatków bieżących 
o kwotę ogółem 190.000 zł, z tego:
-   kwota 150.000 zł – na dofi nansowanie nie-

zbędnych prac mających na celu poprawę 
stanu technicznego budynku nr 7 przy 
SOSW w Owińskach, zgodnie z decyzją 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego; 

-   kwota 40.000 zł - na dofi nansowanie re-
montów bieżących w nieruchomościach 
Powiatu Poznańskiego, w tym remont opie-
rzeń ścian attykowych w ZS nr 1 w Swarzę-
dzu;

4.  W dz. 710, rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji 
geodezyjnej i kartografi cznej, zwiększa się wyso-
kość pozostałych wydatków bieżących, realizo-
wanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i  Kartografi cznej, o kwotę ogółem 
130.000 zł, z tego:

-   kwota 30.000 zł, z przeznaczeniem na dofi -
nansowanie sporządzenia map numerycz-
nych dla terenu Gminy Suchy Las,

-   kwota 100.000 zł, na dofi nansowanie wyko-
nania prac geodezyjno – kartografi cznych, 
związanych z założeniem komputerowych 
zbiorów danych archiwalnych oraz opraco-
waniem ewidencyjnej mapy numerycznej 
i nakładki uzbrojenia terenu w systemie 
teleinformatycznym dla terenu Gminy Mo-
sina;

5.  W dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, 
zwiększenie wydatków o kwotę ogółem 2.562.262 
zł, z tego:   

a)  zwiększenie wydatków na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane o kwotę ogółem 
2.000.000 zł. W toku prac nad projektem bu-
dżetu Powiatu Poznańskiego, z uwagi na brak 
środków fi nansowych, planowane wydatki 
na wynagrodzenia i pochodne pracowników 
Starostwa zostały obniżone. Przy podziale 
wolnych środków, zwiększa się wysokość wy-
nagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie ren-
towe, które zgodnie z ustawą o systemie ubez-
pieczeń społecznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 
2011 r.) od dnia 1 lutego 2012 r. wzrasta z 4,5% 
do 6,5%;

b)  zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 
ogółem 522.262 zł, w tym:
 -   (§ 6050) zwiększenie o kwotę 300.000 zł, 

z przeznaczeniem na dofi nansowanie mo-
dernizacji korytarzy i ciągów komunika-
cyjnych w segmencie A i B w Starostwie;

-   (§ 6050) zwiększenie o kwotę 16.316 zł, 
z przeznaczeniem na modernizację sieci IT 
w Starostwie Powiatowym;

-   (§ 6060) zwiększenie o kwotę 205.946 zł, 
z przeznaczeniem na zakup urządzeń sie-
ciowych, serwerów oraz oprogramowania 
komputerowego na potrzeby Starostwa Po-
wiatowego; 

c)  zwiększenie pozostałych wydatków bieżących 
o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na dofi -
nansowanie bieżących kosztów utrzymania fi lii 
Wydziału Komunikacji.

6.  W dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek 
samorządu terytorialnego, zwiększa się wysokość 
pozostałych wydatków bieżących o kwotę 120.500 
zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów pro-
mocyjnych oraz druków promujących Powiat Po-
znański.    

7.  W dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, 
zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 160.000 
zł, z tego:
a)  zwiększa się wysokość pozostałych wydatków 

bieżących o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem 
na sfi nansowanie opracowania planu pn. Ewa-
luacja Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego;

b)  zwiększa się wysokość pozostałych wydatków 
bieżących o kwotę 90.000 zł, z przeznacze-
niem na sfi nansowanie składek członkowskich 
w Stowarzyszeniu „Metropolia Poznań”;

8.  W dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i ce-
lowe, zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej 
(§ 4810) na zadania bieżące o kwotę 86.118 zł. Po 
zmianach wysokość rezerwy wynosi 357.335 zł.

9.  W dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcą-

ce, zwiększenie wydatków majątkowych(§ 6050) 
o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na dofi -
nansowanie inwestycji pn. „Modernizacja dachu 
budynku szkoły w Zespole Szkół nr 2 w Swarzę-
dzu”. Pierwotnie inwestycja planowana była do re-
alizacji w 2013 roku, jednakże z uwagi na zły stan 
techniczny pokrycia dachu, który ulega dalszemu 
pogorszeniu, koniecznym jest przyspieszenie roz-
poczęcia realizacji zadania i wykonanie w roku 
2012.

10.  W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, 
przenosi się środki fi nansowe w kwocie 12.000 
zł, w ramach realizacji projektu pn. „Praktycznie 
gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW 
w Mosinie i ZS w Bolechowie”, z pozostałych wy-
datków bieżących na wydatki na wynagrodzenia 
bezosobowe, z przeznaczeniem na sfi nansowa-
nie umowy na utworzenie programu nauczania 
praktycznego;   

11.  W dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, 
zwiększa się wysokość wydatków majątkowych 
(§ 6010) o kwotę 2.998.100 zł, z przeznaczeniem 
na zwiększenie kapitału spółki, w związku z pla-
nowanym dofi nansowaniem kosztów termomo-
dernizacji obiektów NZOZ Szpital w Puszczyko-
wie. Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone 
również do załącznika nr 9 – Dochody i wydatki 
związane z ochroną środowiska;

12.  W dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo 
– wychowawcze, zwiększa się wysokość pozo-
stałych wydatków bieżących o kwotę 276.120 zł 
w DD w Kórniku, z przeznaczeniem na sfi nanso-
wanie kosztów egzekucji komorniczej, w związ-
ku z zajęciem przez Komornika Sądowego wie-
rzytelności na podstawie wyroku sądu.

13.  W dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, 
zwiększenie wydatków majątkowych (§ 6050)
o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na dofi -
nansowanie inwestycji pn. „Budowa boiska lek-
koatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym 
w Puszczykowie wraz z zagospodarowaniem 
terenu”. Łączna kwota planowanych wydatków 
na realizację tego zadania została oszacowana na 
kwotę 3.100.000 zł.

 
PRZYCHODY
Zwiększa się wysokość planowanych przychodów 
o kwotę ogółem 8.000.000 zł, w poz. przychody 
z tytułu innych rozliczeń krajowych, wynikających 
z wstępnego rozliczenia wolnych środków za 2011 rok. 
Ostateczna wysokość wolnych środków będzie możliwa 
do oszacowania po sporządzeniu sprawozdań rocz-
nych i zamknięciu ksiąg rachunkowych. Łączna kwota 
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planowanych przychodów po zmianach wyniesie 
18.000.000 zł.  
Wysokość wolnych środków oszacowano wstępnie 
na podstawie dochodów wykonanych za 2011 r., któ-
re zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem mie-
sięcznym za m-c grudzień wynoszą 199.956.135 zł. 
Wysokość dochodów wykonanych ulegnie zmianie, 
w związku z planowanym rozliczeniem i zwrotem dota-
cji za 2011 r. Natomiast wykonane wydatki wraz z wy-
datkami niewygasającymi za 2011 rok wyniosły łącz-
nie 213.758.523 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi 
przychodami (35.098.459 zł) a spłaconymi kredytami 
i pożyczkami (8.865.473 zł) wynosi 26.232.986 zł. 
Biorąc powyższe pod uwagę, wysokość wolnych środ-
ków wynosi ponad 12.430 tys.  zł. W związku z tym 
planowane przychody zwiększono wstępnie o kwotę 
8.000.000 zł.   

Uchwała nr XV/129/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 8 lutego 2012 r.

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

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 
162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 
167, poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. 
U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. 
U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 
887, Nr 217, poz. 1281) art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 
28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, 
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. 
z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, 
poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)  Rada 
Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje:
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grud-
nia 2011 r. Nr XIV/111/IV/2011, w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016 
Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu 
Poznańskiego, która obejmuje:
dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki 
bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, 
przeznaczenie nadwyżki budżetu, przychody i rozcho-
dy budżetu, kwotę długu oraz sposób sfi nansowania 
spłaty długu, (zgodnie z załącznikiem nr 1, tabelą nr 
1 i tabelą nr 2), objaśnienia przyjętych wartości (zgod-
nie z załącznikiem nr 3). 

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

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu odbył 14 protokołowanych po-
siedzeń: 12, 14, 16, 22, 23, 28, 30 grudnia 2011 r., 
2, 11, 13, 20, 30 stycznia oraz 1 i 3 lutego 2012 r.

I UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:

1.  w sprawie uzgodnienia projektów planów za-
gospodarowania przestrzennego - postanowień 
8 (w tym 1 o nieuzgodnieniu), 

2.  w sprawie promocji powiatu poznańskiego po-
przez zakup czasu antenowego na emisje pięciu 
spotów reklamujących szkoły powiatu poznań-
skiego, na antenie TVP Poznań – za kwotę 
30.000,00 zł, 

3.  w sprawie zlecenia Poznańskiej Fundacji Arty-
stycznej wykonanie spektaklu „Ślepcy” wg Mau-
rice´a Maeterlincka w reżyserii Pawła Wódczyń-
skiego, podczas uroczystego otwarcia Muzeum 
Tyfl ologicznego w Owińskach w dniu 16 grud-
nia 2011 r. – za kwotę 3.075,00 zł brutto,

4.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na świadczenie 
usług w zakresie konserwacji urządzeń elektro-
energetycznych, systemu włamania i napadu, sy-
gnalizacji pożaru, przeglądów oraz konserwacji 
szlabanu i domofonu w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu fi rmie Zakład Elektrycz-
nych Systemów z siedzibą w Poznaniu, za kwo-
tę 17.023,20 zł brutto (od 1 stycznia 2012 r. do 
1 stycznia 2013 r.),

5  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na świadczenie 
usług w zakresie konserwacji dźwigów i plat-
form dla osób niepełnosprawnych zainstalowa-
nych w budynku Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu przy ul. Jackowskiego 18 oraz dźwigów 
dwunożycowych w pomieszczeniach archiwum 
zakładowego w budynku przy ul. Słowackiego 
8 w Poznaniu – fi rmie PROLIFT sp. z o.o. z sie-
dzibą w Poznaniu, za kwotę 13.332,20 zł brutto 
(od 1 stycznia 2012 r. do 1 stycznia 2013 r.),

6.   w sprawie podniesienia kapitału zakładowego 
spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej „Szpital w Puszczykowem im. Prof. Stefa-
na Tytusa Dąbrowskiego o kwotę 10.000.000,00 

S P R A W O Z D A N I A
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zł. Podwyższenie kapitału zakładowego na-
stępuje poprzez utworzenie 10.000 nowych 
udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł 
każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały 
obejmie dotychczasowy wspólnik. Udziały 
zostaną pokryte w całości przez dotychcza-
sowego wspólnika wkładem pieniężnym. Po 
dokonaniu podwyższenia kapitału, kapitał 
zakładowy Spółki wyniesie 58.411.000,00 zł 
i będzie się składać z 58.411 udziałów o war-
tości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Środki 
fi nansowe na pokrycie wkładu pieniężnego 
pochodzą z budżetu powiatu poznańskiego na 
rok 2011,

7.  w sprawie zmiany uchwały nr 329/2011 z dnia 
4 maja 2011 r. Zarządu Powiatu w Poznaniu 
w sprawie przyznania Gminom środków na 
remonty dróg powiatowych w granicach ad-
ministracyjnych miast Powiatu Poznańskiego 
w 2011 r. Zmiana dotyczy przeznaczenia kwoty 
20.000,00 zł na wykonanie doraźnego umocnie-
nia fundamentów i naprawy systemu odwod-
nienia kładki dla pieszych na ul. Mściszewskiej 
w Murowanej Goślinie (droga powiatowa nr 
2025P Pacholewo – Murowana Goślina),

8.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
ubezpieczeniowej z „InterRisk” Towarzystwem 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance 
Group, w ramach zamówienia uzupełniającego 
do umowy ZP.3432-66/10 z dnia 4 listopada 
2010 r. Przedmiotem umowy jest ubezpiecze-
nie OC, AC, NNW oraz Assistance samochodu 
marki Opel Meriva o nr rej. PO 052PY, będące-
go własnością PCPR w Poznaniu. Składka ubez-
pieczeniowa została naliczona zgodnie z formu-
łą pro rata temporis za każdy dzień ochrony do 
dnia 31 grudnia 2011 r. i wynosi 500,00 zł,

9.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego pro-
wadzonego w trybie przetargu nieograniczo-
nego na dostawę drukarek laserowych. Zarząd 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez „ATIM 
– Systemy Kopiujące” Jacek Cieśliński z siedzi-
bą w Poznaniu, która zaoferowała realizację 
zamówienia za kwotę 8.610,00 zł brutto. W po-
stępowaniu zostało złożone 5 ofert – do kwoty 
14.046,60 zł brutto,

10   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wy-
konania ekspertyzy technicznej drewnianego 
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kościoła p.w. Św. Józefa w Kicinie oraz moni-
toring geodezyjny przemieszczeń konstrukcji 
kościoła - na kwotę 25.000,00 zł. Parafi a wy-
konała w terminie prace określone w umowie 
oraz w aneksie i złożyła sprawozdanie wraz 
z protokołem odbioru prac, dokonanym przez 
Powiatowego Konserwatora Zabytków. Wydział 
Promocji sprawdził sprawozdanie i nie wniósł 
do niego uwag,

11  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowa-
nia prowadzonego w trybie przetargu nieogra-
niczonego na świadczenie usług komplekso-
wego sprzątania pomieszczeń najmowanych 
przez jednostki organizacyjne Zamawiającego, 
w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Sło-
wackiego 8 oraz ul. Zielonej 8, z możliwością 
składania ofert częściowych – II części. Zarząd 
zatwierdził:

 -   w części I - wybór oferty złożonej przez 
Spółdzielnię Pracy POŁYSK z siedzibą 
w Poznaniu, za kwotę 121.068,00 zł brutto,

 -   w części II - wybór oferty złożonej przez Za-
kład Usług Gospodarczo – Socjalnych AN-
TEMA Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, 
za kwotę 28.805,62 zł brutto.

    W zakresie: części I - zostało złożono 6 ofert 
do kwoty 141.961,08 zł, części II – 7 ofert do 
kwoty 39.114,00 zł,

12.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę 
wyprodukowanych przez Wykonawcę doku-
mentów komunikacyjnych i oznaczeń; zatwier-
dzenia NWZ; powołania komisji przetargowej,

13.   w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpie-
czenie pojazdów w ramach zamówienia uzu-
pełniającego do umowy nr ZP.273.00057.2011 
z dnia 21 listopada 2011 r. dot. ubezpieczenia 
majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Po-
wiatu Poznańskiego i podległych jednostek or-
ganizacyjnych; zatwierdzenia NWZ; powołania 
komisji przetargowej,

14.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wyko-
nania rewaloryzacji sali konferencyjnej „Dwo-
ru” w Przybrodzie - na kwotę 43.500,00 zł. Uni-
wersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Rolniczo 
- Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne 
Przybroda (gm. Rokietnica) wykonał w terminie 
prace określone w umowie i złożył sprawozdanie 
z wykonania rewaloryzacji sali konferencyjnej 
„Dworu”, która obejmowała prace polegające 
na demontażu istniejącej boazerii ze ściani su-
fi tu, starej instalacji elektrycznej oraz parkietów, 
starych okien i drzwi, dalsze prace to dotarcie 

do pierwotnych tynków w celu ustalenia kolory-
styki pomieszczeń i przywrócenia ewentualnych 
dekoracji malarskich; założenie nowych okien, 
drzwi, parkietu oraz sufi tu wraz z protokołem 
odbioru prac konserwatorskich wykonanych 
przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez 
Powiatowego Konserwatora Zabytków. Wydział 
Promocji sprawdził sprawozdanie i nie wniósł 
do niego uwag,

15.  w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu. 
Upoważnia się Panią Adrianę Jankowską-Semik 
do zawarcia umowy najmu lokalu na potrzeby 
Poradni, położonego w Swarzędzu os. Kościusz-
kowców 4, na czas oznaczony nie dłuższy niż 
3 lata,

16.   w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na udzielenie kredytu na 
sfi nansowanie defi cytu budżetu na rok 2011. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski 
Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korpora-
cyjny w Poznaniu, która zaoferowała realizację 
zamówienia za kwotę 3.090.744,94 zł brutto,

17.  w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie czyn-
szu do 50% w miesiącu grudniu 2011 r. za po-
mieszczenia najmowane przez Pracownię Dia-
gnostyki Obrazowej „RENTGEN” w budynku 
stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego, 
położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8. 
Najemca, w związku z koniecznością likwidacji 
pracowni rentgenowskiej, wystąpił z wnioskiem 
o zaniechanie pobierania czynszu za miesiąc 
grudzień 2011 r. Zarząd mając na uwadze m.in. 
długoletni okres trwania umowy, poparty dobrą 
współpracą wyraził zgodę na obniżenie czynszu 
do wysokości 50%,

18.  w sprawie zatwierdzenie wyników w zakresie 
części I, II, III i IV postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w try-
bie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
druków promocyjnych Powiatu Poznańskiego 
(ulotki, foldery, książka „Dwory i Pałace Powia-
tu Poznańskiego”) oraz druków informacyjnych, 
z możliwością składania ofert częściowych – IV 
części. Zarząd zatwierdził w zakresie:

 - części I (wykonanie ulotek informacyj-
nych Powiatu Poznańskiego w języku nie-
mieckim, ulotek informacyjnych Powiatu 
Poznańskiego „Muzea w powiecie”, ulotek 
informacyjnych Powiatu Poznańskiego „Ro-
galin”, ulotek informacyjnych Powiatu Po-
znańskiego „Kórnik”, ulotek informacyjnych 

Powiatu Poznańskiego „WPN” oraz ulotek 
informacyjnych Powiatu Poznańskiego 
„Puszcza Zielonka”) – wybór oferty złożonej 
przez przedsiębiorcę STUDIO GRAFICZNE 
Piotr Kurasiak z siedzibą w Jaworze, za kwo-
tę 4.860,00 zł brutto,

 -   części II (wykonanie folderów reklamowych 
Powiatu Poznańskiego w języku polskim, fol-
derów reklamowych Powiatu Poznańskiego 
w języku angielskim oraz folderów rekla-
mowych Powiatu Poznańskiego w języku 
niemieckim) - wybór oferty złożonej przez 
przedsiębiorcę ART&PRINT Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 13.400,00 
zł brutto,

 -  części III (wykonanie albumu „Dwory i Pa-
łace Powiatu Poznańskiego”) – wybór oferty 
złożonej przez przedsiębiorcę „S-PRINT 2” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, za kwotę 
46.670,00 zł brutto,

 -   części IV (wykonanie ulotek informacyjnych 
ZS Mosina, ulotek informacyjnych LO Pusz-
czykowo, ulotek informacyjnych ZS w Kór-
niku, ulotek informacyjnych ZS Swarzędz 
1, ulotek informacyjnych ZS Swarzędz 2, 
ulotek informacyjnych ZS Rokietnica - Po-
znań, ulotek informacyjnych ZS Rokietnica, 
ulotek informacyjnych „Poradnie”) - wybór 
oferty złożonej przez przedsiębiorcę AGEN-
CJA REKLAMOWA „AGAIN” Mirosława 
Żmijewska z siedzibą w Suchym Lesie, za 
kwotę 3.870,00 zł brutto,

19.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego pro-
wadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty 
budowlane w ramach zamówienia dodatkowego 
do umowy nr ZP.273.00049.2011 z dnia 10 paź-
dziernika 2011 r. dotyczącej wykonania zadania 
pn. „Modernizacja sali sesyjnej i konferencyj-
nej z uwzględnieniem poprawy ich akustyki 
w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, 
ul. Jackowskiego 18”. Zarząd zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez Wykonawcę zaproszonego 
do negocjacji Konsorcjum fi rm: Lider – Roman 
Nadstaga z siedzibą w Obornikach oraz Partner-
Slx Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, które 
zaoferowało realizację zamówienia za kwotę 
12.000,00 zł brutto. Zgodnie ze złożoną ofertą 
Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 
do 23 grudnia 2011 r.,

20.  w sprawie zatwierdzenie wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczo-
nego na druk oraz sukcesywną dostawę „Biule-

tynu Powiatu Poznańskiego”. Zarząd zatwierdził 
wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo 
Poligrafi czno-Usługowe „MULTIGRAF” s.c. 
Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk z siedzibą 
w Bydgoszczy, które zaoferowało realizację za-
mówienia za kwotę 37.840,00 zł brutto. W po-
stępowaniu złożono 8 ofert, z tego 5 zostało 
odrzuconych,

21.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego na dostawę gadżetów promocyjnych 
z możliwością składania ofert częściowych – 
VIII części. Zarząd zatwierdził w zakresie:

 -  części I (dostawa kołatek, gwizdków, piłek 
antystresowych, kubków ceramicznych, 
kubków termicznych, bidonów, ołówków) 
- wybór oferty złożonej przez MOBIDRUK 
Paweł Łomny z siedzibą we Wrocławiu, na 
kwotę 38.317,00 zł brutto,

 -  części II (dostawa zestawów upominkowych 
piśmienniczych, toreb podróżnych, teczek 
konferencyjnych, plecaków, koszulek dam-
skich, koszulek męskich, koszulek POLO, 
koszulek dziecięcych) - wybór oferty złożo-
nej przez PROMO WOL-SKI P.P.H.U Anna 
Iwańska z siedzibą we Wrocławiu, na kwotę 
29.673,40 zł brutto, 

 -  części III (dostawa kamizelek odblaskowych 
dla dzieci, samozaciskowych opasek odbla-
skowych, pulsacyjnych breloków odblasko-
wych) – wybór oferty złożonej przez Xtreem 
Design Wojtasiak sp.j. z siedzibą w Pozna-
niu/Plewiska, na kwotę 50.400,00 zł brutto, 

 -  części IV (dostawa pamięci USB) – wybór 
oferty złożonej przez Xtreem Design Wojta-
siak sp.j. z siedzibą w Poznaniu/Plewiska, na 
kwotę 20.266,00 zł brutto, 

 -  części V (dostawa piór wiecznych, zestawów 
piśmiennych (pióro i długopis) – wybór 
oferty złożonej przez AUH ELWIRA Da-
riusz Płaczkiewicz z siedzibą w Warszawie, 
na kwotę 34.191,70 zł brutto, 

 -  części VII (dostawa parasoli automatycz-
nych, kubków termicznych, pamięci USB, 
teczek na laptop) – wybór oferty złożonej 
przez MOBIDRUK Paweł Łomny z siedzibą 
we Wrocławiu, na kwotę 8.507,35 zł brutto,

 -  części VIII (dostawa zestawów piśmien-
nych, piór wiecznych) - wybór oferty 
złożonej przez AUH ELWIRA Dariusz 
Płaczkiewicz z siedzibą w Warszawie, na 
kwotę 5.221,50 zł brutto. W zakresie części 
VI (dostawa toreb papierowych) Zarząd 
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unieważnił postępowanie, ponieważ nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej od-
rzuceniu,

22.  w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskie-
go na rok 2011,

23.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na dostawę prasy 
codziennej oraz publikacji dla Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu przedsiębiorstwu KOL-
PORTER DP sp. z o.o. Oddział Wielkopolski 
– Poznań, za kwotę 44.083,89 zł brutto. W po-
stępowaniu zapytanie ofertowe skierowano do 
3 fi rm, odpowiedziała jedna fi rma,

24.  w sprawie upoważnienia Gminy Swarzędz z sie-
dzibą w Swarzędzu przy ul. Rynek 1, do zawarcia 
aneksu do umowy na wykonanie prac budowla-
nych dla zadania pn. „Przebudowa nawierzchni 
ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą” projekt współ-
fi nansowany z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013 (etap I) – w zakresie ustalenia kwo-
ty wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy 
zgodnie z paragrafem 8 ust. 2 umowy,

25.  w sprawie sprzedaży samochodu osobowego 
marki SKODA SUPERB rok produkcji 2005, nr 
rej. PO 1465S stanowiącego własność Powiatu 
Poznańskiego Panu Michałowi Przybylskiemu 
za kwotę 29.910,00 zł brutto,

26.  w sprawie zmiany uchwały Nr 107/2011 Zarzą-
du Powiatu w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2011 
r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków 
fi nansowych na dofi nansowanie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w szkołach i placów-
kach oświatowych w 2011 r. Zwiększa się kwotę 
o 2.000,00 zł kwotę dla Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Luboniu i zmniejsza o 2.000,00 
zł dla LO w Puszczykowie, ponieważ przezna-
czone dla LO w Puszczykowie środki nie zostały 
wykorzystane,

27.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielnie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na świadczenie usługi całodobowej ochrony 
budynku położonego w Poznaniu przy ul. Sło-
wackiego 8 oraz na terenie przyległym, zatwier-
dzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej, 

28.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na dosta-
wę artykułów biurowych, papieru, materiałów
eksploatacyjnych do drukarek i teczek dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu z możliwością 

składania ofert częściowych – IV części, zatwier-
dzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,

29.   w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie z wolnej ręki na kontynuację opieki au-
torskiej programu „Optiest – Ewidencja Środ-
ków trwałych i wyposażenia”, zatwierdzenia 
NWZ, powołania komisji przetargowej,

30.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane 
w ramach zamówienia uzupełniającego do 
umowy ZP.273.00047.2011 z dn. 3 października 
2011 r. dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Mo-
dernizacja pomieszczeń I piętra w budynku przy 
ul. Słowackiego 8 w Poznaniu”, zatwierdzenia 
NWZ, powołania komisji przetargowej,

31.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług odpro-
wadzania ścieków opadowych i roztopowych do 
kanalizacji ogólnospławnej z nieruchomości będą-
cych własnością Powiatu położonych w Poznaniu 
przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8, zatwier-
dzenia NWZ, powołania komisji przetargowej,

32.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
z wolnej ręki na zakup i wdrożenie oprogramo-
wania e-powiat&iGeoPozwolenia. Zarząd za-
twierdził wybór oferty złożonej przez zaproszo-
nego do negocjacji Wykonawcy GEO-SYSTEM 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zaofero-
wała realizację zamówienia za kwotę 22.140,00 
zł brutto,

33.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian 
w umowie ZP.273.0004.2011 z dnia 3 październi-
ka 2011 r. dotyczącej modernizacji pomieszczeń 
I piętra w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Po-
znaniu zawartej z fi rmą MALBUD Zakład Remon-
towo-Budowlany z siedzibą w Poznaniu, w części 
dotyczącej terminu zakończenia prac. Termin za-
kończenia prac określonych w ww. umowie został 
wydłużony do dnia 30 stycznia 2012 r. z uwagi na 
wykonywanie robót dodatkowych,

34.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane 
w ramach zamówienia dodatkowego do umowy 
ZP.273.00047.2011 dotyczącego przedsięwzięcia 
pn. Modernizacja pomieszczeń I piętra w budyn-
ku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, zatwierdze-
nia NWZ, powołania komisji przetargowej,

35.  w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydat-
ków z budżetu Powiatu Poznańskiego na 2012 
r. na realizację zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej, polegającego na prowadzeniu na terenie 
powiatu poznańskiego w roku 2012 ośrodka 

wsparcia – środowiskowego domu wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu 
B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. 
w sprawie środowiskowych domów samopo-
mocy dla Fundacji Polskich Kawalerów Mal-
tańskich POMOC MALTAŃSKA – Poznań, 
w wysokości 283.500,00 zł,

36.  w sprawie przyjęcia treści porozumienia w spra-
wie współpracy w zakresie organizacji IX i X 
edycji Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości” pomiędzy Powiatem Po-
znańskim a Miastem Poznań. Treść porozumie-
nia stanowi załącznik do uchwały,

37.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozli-
czenia udzielonych dotacji na remont i konser-
wację urządzeń melioracji wodnej szczegółowej. 
Sprawozdanie końcowe z rozliczenia dotacji 
znajduje się w załączniku do uchwały. Wydział 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do-
konał odbioru prac oraz sprawdził pod wzglę-
dem merytorycznym dokumenty świadczące 
o realizacji i nie wniósł do nich uwag. 15 pod-
miotom przekazano łączną dotację w wysokości 
200.000,00 zł,

38.  w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu 
w Poznaniu nr 779/2011 z dnia 23 listopada 2011 
r. w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy 
ubezpieczeniowej z „InterRisk” Towarzystwem 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance 
Group, w ramach zamówienia uzupełniającego 
do umowy ZP.3432-66/10 z dnia 4 listopada 2010 
r. Zmiana dotyczy oczywistej omyłki pisarskiej 
w zapisie fi nansowania paragrafu,

39.  w sprawie powołania komisji konkursowych ds. 
wyboru najbardziej korzystnych ofert na realiza-
cję zadań powiatu poznańskiego w zakresie kul-
tury i sztuki, kultury fi zycznej i turystyki, edu-
kacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy 
społecznej przez organizacje pozarządowe, pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a)  ds. kultury i sztuki w następującym składzie:
 -   przewodniczący: Jan Grabkowski Starosta 

Poznański,
 -   sekretarz: Daria Kowalska-Tonder – Dyrek-

tor Wydziału Promocji
 -   członkowie: Agnieszka Witt – pracownik 

Wydziału Promocji, Anna Jaworska – pra-
cownik Wydziału Promocji,

b)  ds. kultury fi zycznej i turystyki w następującym 
składzie:

 -   przewodniczący: Tomasz Łubiński – Wice-
starosta Poznański,

 -  sekretarz: Daria Kowalska-Tonder – Dyrek-
tor Wydziału Promocji,

 -   członkowie: Kinga Cenkier – pracownik 
Wydziału Promocji, Joanna Michalska – 
pracownik Wydziału Promocji,

c)  ds. edukacji w następującym składzie:
 -   przewodniczący: Tomasz Łubiński – Wice-

starosta Poznański,
 -  sekretarz: Daria Kowalska-Tonder – Dyrek-

tor Wydziału Promocji,
 -   członkowie: Joanna Michalska – pracownik 

Wydziału Promocji, Agnieszka Witt – pra-
cownik Wydziału Promocji

d)  ds. ochrony i promocji zdrowia i pomocy spo-
łecznej w następującym składzie:

 -   przewodniczący: Jan Grabkowski – Starosta 
Poznański,

 -   sekretarz: Daria Kowalska-Tonder – Dyrek-
tor Wydziału Promocji,

 -   członek: Anna Jaworska – pracownik Wy-
działu Promocji. 

  Regulamin Pracy Komisji Konkursowych stano-
wi załącznik do uchwały,

40.   w sprawie zakupu sprzętu fotografi cznego na 
użytek Wydziału Promocji – za kwotę 10.000,00 
zł brutto,

41.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego pro-
wadzonego w trybie przetargu nieograniczone-
go na dostawę szaf aktowych. Zarząd zatwierdził 
wybór oferty złożonej przez ART-MEBEL Ro-
bert Michalewski z siedzibą w Chodzieży, któ-
ry zaoferował realizację zamówienia za kwotę 
7.480,00 zł brutto. W postępowaniu złożono 
13 ofert na kwoty od 6.273,00 zł do 13.047,84 
zł. W postępowaniu wykluczono 7 oferentów, 
2 oferty zostały odrzucone,

42.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na najem miejsc 
postojowych dla potrzeb Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu, przedsiębiorstwu R.J. Inwestycje 
Rajmund Jujeczka z siedzibą w Poznaniu, które 
zarządza parkingiem przy ul. Kraszewskiego 28. 
Wartość przedmiotu umowy wynosi 35.880,00 
zł brutto. W postępowaniu złożono 5 ofert, do 
kwoty 70,00 zł do 130,00 zł brutto/miesiąc za 
miejsce parkingowe,

43.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego na modernizację pomieszczeń parteru 
oraz głównej i bocznych klatek schodowych 
w budynku położonym w Poznaniu przy 
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ul. Słowackiego 8. Zarząd zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez Firmę Instalacyjno-Bu-
dowlaną WIELĄDEK z siedzibą w Chodzieży, 
która zaoferowała realizację zamówienia za 
kwotę 675.308,83 zł brutto. W postępowaniu 
złożono 13 ofert, na kwoty od 459.868,92 zł 
brutto do 1.233.025,25 zł brutto, 6 wykonawców 
zostało wykluczonych, a 2 oferty odrzucone,

44.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie z wolnej ręki na ubezpieczenie 
pojazdów w ramach zamówienia uzupełniają-
cego do umowy nr ZP.273.00057.2011 z dnia 
21 listopada 2011 r. dotyczącej ubezpieczenia 
majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Po-
wiatu Poznańskiego i podległych jednostek or-
ganizacyjnych. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez zaproszonego do negocjacji – 
Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubez-
pieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą 
w Warszawie, który zaoferował realizację zamó-
wienia za kwotę 5.6780,00 zł brutto (dot. ubez-
pieczenia samochodu marki VW Transporter 
stanowiącego własność SOS-W dla Dzieci Nie-
widomych w Owińskach), 

45.  w sprawie zmiany uchwały nr 815/2011 z dnia 12 
grudnia 2011 r. w sprawie promocji powiatu po-
znańskiego poprzez zakup czasu antenowego na 
emisje pięciu spotów reklamujących szkoły powia-
tu poznańskiego, na antenie TVP Poznań. Zmiana 
dotyczy terminu emisji spotów (zamiast w grud-
niu emisja odbyła się 16-31 stycznia 2012 r.),

46.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskie-
go na rok 2011,

47.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty bu-
dowlane w ramach zamówienia uzupełniającego 
do umowy ZP.3432-57/10 z dn. 4 listopada 2010 
r. dotyczącej przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja 
kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) 
w ramach projektu pn. „Stworzenie otwartej 
strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów 
SOS-W dla Dzieci Niewidomych w Owińskach 
oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego wraz 
z pracami towarzyszącymi”, zatwierdzenia 
NWZ, powołania komisji przetargowej,

48.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę 
wody i odprowadzanie ścieków z budynku sta-
nowiącego własność Powiatu Poznańskiego, 
położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, 
zatwierdzenia NWZ, powołania komisji prze-
targowej,

49.  w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

Praktycznie gotowi do pracy – program roz-
wojowy SOS-W w Mosinie i ZS im. Gen. De-
zyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Zarząd 
zatwierdził i wyraził zgodę na przystąpienie do 
realizacji projektu pn. „Praktycznie gotowi do 
pracy – program rozwojowy SOS-W w Mosi-
nie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie”, nr KSI: POKL.09.02.00-30-
008/11, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnic-
twa zawodowego. Okres realizacji projektu: od 
1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Całkowi-
ta wartość projektu wynosi 612.960,00 zł w tym 
kwota dofi nansowania w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego wynosi 532.600.00 zł, 
a wkład własny niepieniężny do projektu wynosi 
80.360.00 zł,

50.  w sprawie nieodpłatnego przekazania jednost-
kom budżetowym Powiatu Poznańskiego skład-
ników majątkowych zakupionych dla jednostek 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Do Domu 
Dziecka w Kórniku-Bninie przekazano sprzęt 
komputerowy o łącznej wartości 9.306,18 zł 
brutto (komputery – 3 szt., monitory – 3 szt.), 
do Ośrodka Wspomagania Rodziny przekazano 
sprzęt o łącznej wartości 7.378,77 zł brutto (tele-
wizor plazmowy – 1 szt., drukarki – 3 szt.),

51.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego pro-
wadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę 
wyprodukowanych przez Wykonawcę doku-
mentów komunikacyjnych i oznaczeń. Zarząd 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wy-
konawcę zaproszonego do negocjacji – Polską 
Wytwórnię Papierów Wartościowych z siedzibą 
w Warszawie, która zaoferowała realizację za-
mówienia za określone w ofercie ceny jednost-
kowe. Zamówienie będzie realizowane do wy-
czerpania kwoty 3.246.634,25 zł brutto,

52.  w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu 
w Poznaniu Nr 790/2011 z dnia 30 listopada 
2011 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego na dostawę sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, z podziałem na VII części. 
Zmiana dotyczy paragrafów fi nansowania po-
szczególnych części zamówienia,

53.  w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy 
drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowa-
na Goślina – Wągrowiec na odcinku Murowana 
Goślina – Wągrowiec. Zarząd zaopiniował po-

zytywnie projekt rozbudowy ww. drogi z uwagą: 
rozwiązania techniczne w obrębie skrzyżowań 
z drogami powiatowymi nr 2396P oraz 2398P 
należy uzgodnić na etapie sporządzania projek-
tu budowlanego z Zarządem Dróg Powiatowych 
w Poznaniu. W ramach inwestycji planuje się 
przebudowę skrzyżowań z drogami powiato-
wymi nr 2398P relacji Łopuchowo – Murowa-
na Goślina oraz 2396P relacji Wojnowo – Bro-
dy w zakresie korekty geometrii. W związku 
z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 2396P konieczne jest przejęcie przez Woje-
wództwo Wielkopolskie części pasa drogowego 
drogi powiatowej, gdyż zmiana geometrii skrzy-
żowania wymusza ustalenie nowego przebiegu 
drogi powiatowej na odcinku około 70 metrów. 
Ponadto fragment pasa drogowego drogi 2398P 
zostanie czasowo zajęty na czas realizacji inwe-
stycji. W ramach prac budowlanych przewiduje 
się wzmocnienie nawierzchni drogi, budowę 
chodników i ścieżek rowerowych, korektę łuków 
poziomych oraz pionowych, przebudowę istnie-
jących zatok autobusowych, korektę systemu 
nawodnienia,

54.  w sprawie dokonania podziału środków fi nan-
sowych na zajęcia fakultatywne w I półroczu 
2012 r. dla uczniów klas maturalnych w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Poznański. Zarząd 
dokonał podziału kwoty 53.434,00 zł w następu-
jący sposób:

 - ZS w Kórniku – 6.354,00 zł, 
 -  LO w Puszczykowie – 7.366,00 zł,
 -  ZS w Bolechowie - 3.469,00 zł,
 -  ZS nr 1 w Swarzędzu - 16.961,00 zł, 
 -  ZS nr 2 w Swarzędzu – 6.711,00 zł,
 -   ZS Rokietnica – Rokietnica - 3.347,00 zł,
 -   ZS Rokietnica – Murowana Goślina 

– 2.172,00 zł,
 -   ZS Rokietnica – Poznań - 2.601,00 zł,
 -   ZS Mosina – 4.453.00 zł.
55.  w sprawie dokonania podziału środków na za-

jęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Poznański. Zarząd dokonał podziału kwoty 
225.000,00 zł w następujący sposób (przyjęto 
średnią kwotę na oddział w wysokości 1.143,62 
zł, zwiększono kwoty dla najmniejszych szkół - 
ZS w Kórniku i ZS w Bolechowie o 5.000,00 zł):

 -   LO w Puszczykowie – 17.154,00 zł,
 -   ZS w Bolechowie – 19.867,00 zł,
 -  ZS w Mosinie – 17.154.00 zł,
 -   ZS nr 2 w Swarzędzu – 13.724,00 zł,
 -   ZS w Kórniku – 14.149,00 zł, 
 -   ZS nr 1 w Swarzędzu – 52.606,00 zł, 

 -   ZS w Rokietnicy – Rokietnica – 11.436,00 zł,
 -   ZS w Rokietnicy – Murowana Goślina – 

17.154,00 zł,
 -   ZS w Rokietnicy – Poznań – 6.862,00 zł,
 -   SOS-W w Mosinie – 21.729,00 zł,
 -   SOS-W w Owińskach - 33.165,00 zł.
  Pozostawiono kwotę 25.000,00 zł na zadania bę-

dące kontynuacją zajęć pozalekcyjnych wynika-
jących z bieżących potrzeb szkół, 

56.   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przedsiębiorcy 
działającemu pod fi rmą Zakład Ogólnobudow-
lany NADSTAGA z siedzibą w Obornikach na 
wykonanie wymiany wykładziny na korytarzu 
III piętra oraz dostawę i montaż systemu wysta-
wienniczego w sali sesyjnej i konferencyjnej w 
budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. 
Jackowskiego 18 za kwotę 22.026,85 zł brutto,

57.  w sprawie ustalenia planu fi nansowego zadań 
z zakresu administracji rządowej na rok 2012: 

 -   dotacje na realizację zadań z zakresu admini-
stracji rządowej w kwocie 12.522,427,00 zł,

 -   wydatki na realizację zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej w kwocie 12.522,427,00 zł,

 -   dochody związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej, które pod-
legają przekazaniu do budżetu państwa 
w kwocie 4.210.000,00 zł,

58.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych Przedsiębiorstwu 
SZEWCZYK-SOFT z siedzibą w Poznaniu na 
świadczenie w 2012 r. usług polegających na 
nadzorze nad oprogramowaniem Radix eksplo-
atowanym w Starostwie Powiatowym w Pozna-
niu. Wartość przedmiotu umowy wynosi 95,94 
zł brutto za godzinę i nie przekroczy w 2012 r. 
kwoty brutto 10.000,00 zł. Zapytanie ofertowe 
skierowano do dwóch fi rm, druga oferta była na 
kwotę 130,00 zł +VAT za godzinę pracy, 

59.  w sprawie podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości przeznaczonej do od-
dania w najem w trybie przetargu pisemnego 
ograniczonego, stanowiących własność Po-
wiatu Poznańskiego położonej w Poznaniu ul. 
Jackowskiego 18. Lokal o powierzchni 12m2 
usytuowany w budynku portierni Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu przeznaczony jest na 
prowadzenie kiosku handlowego, działalności 
usługowej, bądź baru kanapkowo-sałatkowego. 
Stawka czynszu najmu wynosi 800,00 zł brutto 
+ opłata za media. Wykaz podlegał wywieszeniu 
na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w budynku 
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Starostwa, ul. Jackowskiego 18, ul. Słowackiego 
8. Ponadto ogłoszenie opublikowane zostało 
w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej 
www.bip.powiat.poznan.pl,

60.  w sprawie wydania pozytywnej opinii w sprawie 
przebudowy ulicy Słonecznej w Wirach, gm. 
Komorniki. W ramach opracowania przewiduje 
się przebudowę jezdni wraz z budową chodnika, 
zjazdów i kanalizacji deszczowej. Inwestycja nie 
ingeruje w tereny będące własnością Powiatu 
Poznańskiego,

61.  w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na pokrycie kosztów koordynacji projektu pn. 
„Praktycznie gotowi do pracy – program rozwo-
jowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezydere-
go Chłapowskiego w Bolechowie” – w wysokości 
52.560,00 zł brutto. Projekt współfi nansowany 
jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Realizacja projektu przewidziana jest 
na okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 
2013 r. Celem projektu jest dostosowanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy 
poprzez modernizację programu praktyk zawo-
dowych. Projekt skierowany jest do 55 uczestni-
czek i uczestników,

62.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w przedmiocie przeprowadzenia 
koordynacji projektu pn. „Praktycznie gotowi 
do pracy – program rozwojowy SOSW w Mo-
sinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie”. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez:

 -   Panią Bożenę Mazur, która zaoferowała re-
alizację przedmiotu zamówienia w części 
dot. SOS-W w Mosinie za cenę 20,00 zł brut-
to za godzinę, 1314 godzin daje łączną kwotę 
26.280,00 zł brutto,

 -   Panią Lidię Szymczak, która zaoferowała 
realizację przedmiotu zamówienia w części 
dot. ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskie-
go w Bolechowie za cenę 20,00 zł brutto 
za godzinę, 1314 godzin daje łączną kwotę 
26.280,00 zł brutto,

63.  w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrekto-
rowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
Pani Teresie Gromadzińskiej do podpisywania 
wspólnie z członkiem Zarządu Powiatu w Po-
znaniu porozumień i umów wraz z aneksami 
w sprawach:

 -   przyjęcia dziecka oraz warunków jego po-
bytu i wysokości wydatków na jego opiekę 

i wychowanie w rodzinie zastępczej, rodzin-
nym domu dziecka, w placówce opiekuń-
czo-wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej lub w interwen-
cyjnym ośrodku preadopcyjnym,

 -   udzielania dotacji na wsparcie lub powierze-
nie realizacji zadań z zakresu administracji 
rządowej,

 -   dofi nansowania ze środków PFRON kosz-
tów działalności warsztatów terapii zajęcio-
wej mających siedzibę na terenie powiatu 
poznańskiego,

 -   wysokości i zasad pokrywania kosztów re-
habilitacji w odniesieniu do mieszkańców 
powiatu poznańskiego uczestniczących w 
warsztatach terapii zajęciowej na terenie 
innych powiatów oraz w odniesieniu do 
mieszkańców innych powiatów uczestni-
czących w warsztatach terapii zajęciowej na 
terenie powiatu poznańskiego,

64.  w sprawie upoważnienia Dyrektora ZS nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu Pana 
Przemysława Jankiewicza, do zawarcia umowy 
i realizacji zadań związanych z realizacją pro-
jektu Narodowej Agencji Programu „Uczenie 
się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Zarząd 
upoważnił Dyrektora Jankiewicza do następują-
cych czynności związanych z realizacją projektu 
pt. „Kształcenie zawodowe w zjednoczonej Eu-
ropie”, a w szczególności obejmujących:

 -  podpisanie wniosku o dofi nansowanie reali-
zacji projektu, 

 -  podpisanie umowy na realizację projektu 
z Narodową Agencją Programu Uczenie się 
przez całe życie,

 -  dysponowanie środkami fi nansowymi prze-
kazanymi przez Narodową Agencję Progra-
mu Uczenie się przez całe życie w ramach 
realizacji umowy,

 -  podpisywanie dokumentów oraz składanie 
oświadczeń woli dot. programu,

65.  w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali 
sesyjnej nr 319 i sali konferencyjnej nr 315 
Zespołowi Parków Krajobrazowych Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w celu zorganizowania 
w dniu 9 marca 2012 r. etapu wojewódzkiego 
ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki 
Krajobrazowe Polski” (godz. 8.00-14.00),

66.  w sprawie wyrażenia negatywnej opinii w spra-
wie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dro-
gi, zlokalizowanej na nieruchomościach ozna-
czonych w ewidencji jako dz. nr 368/4, 108/1, 
117/5, 115, 116, 114/4,114/5, 117/4, 117/7 
obręb Robakowo, Gmina Kórnik. Przedmioto-

wa droga, mimo iż uzupełnia sieć dróg służą-
cych miejscowym potrzebom, a zajęte przez nią 
nieruchomości stanowią własność gminy, to na 
chwilę obecną jest jedynie pasem wydzielonym 
do poruszania się pojazdów i pieszych,

67.  w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na pokrycie kosztów organizacji stoiska promo-
cyjnego Powiatu Poznańskiego podczas Targów 
Edukacyjnych 2012 r. – w wysokości 38.000,00 
zł brutto. Targi odbyły się 3-5 lutego 2012 r. Na 
stoisku Powiatu zaprezentowana została oferta 
edukacyjna szkół oraz poradni psychologiczno-
pedagogicznych prowadzonych przez Powiat 
Poznański. Koszt organizacji stoiska obejmował 
sporządzenie projektu, wykonanie, transport, 
montaż i demontaż stoiska oraz jego obsługę 
techniczną w czasie trwania targów,

68.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozli-
czenia udzielanych dotacji na odstrzał redukcyj-
ny lisów i jenotów. Zarząd przyjął sprawozdanie 
końcowe z rozliczenia udzielanych dotacji ko-
łom łowieckim na łączną kwotę 10.694,88 zł:

 -  Koło Łowieckie Nr 73 „Kogut” – 372,96 zł
 -   Koło Łowieckie Nr 21 „Jawor” – 201,60 zł
 -   Koło Łowieckie Nr 33 „Żbik” – 685,44 zł
 -   Koło Łowieckie Nr 3 „Złota Kielnia” – 443,52 zł
 -  Koło Łowieckie Nr 2 „Ratusz” – 735,84 zł
 -   Koło Łowieckie Nr 86 „Sokół” – 594,72 zł
 -   Koło Łowieckie Nr 23”Omyk” – 463,68 zł
 -   Koło Łowieckie Nr 20 „Dąbrowa” – 372,96 zł
 -   Koło Łowieckie Nr 80 „Słonka” – 655,20 zł
 -   Koło Łowieckie Nr 56 „Rogacz” – 241,92 zł
 -   Koło Łowieckie Nr 8 „Szarak” – 806,40 zł
 -   Koło Łowieckie Nr 78 „Łoś” – 0 (rezygnacja)
 -   Koło Łowieckie Nr 38 „Przelatek” – 604,80 zł
 -   Koło Łowieckie Nr 13 „Lis” - 1.370,88 zł
 -   Koło Łowieckie Nr 85 „Ryś” – 846,72 zł
 -   Koło Łowieckie Nr12 „Jaźwiec”

– 0 (rezygnacja)
 -   Koło Łowieckie Nr 14 „Leśnik”

– 0 (wypowiedzenie umowy)
 -   Koło Łowieckie Nr 32 „Lis” - 655,20 zł
 -   Koło Łowieckie Nr 22 „Czajka” – 483,84 zł
 -   Koło Łowieckie Nr 79 „Orzeł” – 110,88 zł
 -  Koło Łowieckie Nr 81 „Drop” – 715,68 zł 
 -  Koło Łowieckie Nr 1 „Hubert” - 332,64 zł
 -    Koło Łowieckie Nr 34 „Jeleń” – 0 (rezygnacja)
  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-

śnictwa sprawdził pod względem merytorycz-
nym dokumenty świadczące o realizacji zadania 
i nie wniósł do nich uwag,

69.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na 

przeprojektowanie dokumentacji projektowej 
zrealizowanej na podstawie umowy ZI.2222-
1-00035/2010 z dnia 6 września 2010 r., do-
tyczącej przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska 
lekkoatletycznego przy LO w Puszczykowie”. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
Wykonawcę zaproszonego do wzięcia udziału 
w negocjacjach MD Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie, za kwotę 9.000,00 zł brutto,

70.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest publikacja ogłoszeń w gaze-
tach lokalnych, ukazujących się na terenie po-
wiatu poznańskiego, z możliwością składania 
ofert częściowych – XI części; zatwierdzenia 
SIWZ; powołania komisji przetargowej,

71.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych na świadczenie pomocy prawnej. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych 
P. J. Sowisło & Topolewski, spółka komandy-
towa z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała 
realizację zamówienia za kwotę 66.420,00 zł 
brutto. Świadczenie pomocy prawnej obejmuje 
zastępstwo procesowe, w tym również przygo-
towywanie i wysyłanie pism, przeglądanie akt 
sprawy znajdującej się u organów władzy pu-
blicznej, przygotowanie opinii, w zakresie:

 -   reprezentacji Zleceniodawcy przed wła-
ściwymi sądami powszechnymi i Sądem 
Najwyższym przeciwko Skarbowi Państwa 
– Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę 
kwot pieniężnych z tyt. pokrycia różnicy 
pomiędzy kwotą wydatkowaną przez Powiat 
Poznański, która była niezbędna dla prawi-
dłowej realizacji zadań zleconych przez Wo-
jewodę Wielkopolskiego, a kwotą otrzyma-
ną od Wojewody Wielkopolskiego tytułem 
dotacji,

 -   reprezentacji w innych wskazanych przez 
Zleceniodawcę postępowaniach. W postę-
powaniu zostały złożone dwie oferty, druga 
oferta była na kwotę 73.800,00 zł brutto,

72.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego pro-
wadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty bu-
dowlane w ramach zamówienia uzupełniającego 
do umowy nr ZP.3432-57/10 z dnia 4 listopada 
2010 r. dot. przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja 
kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) 
w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie 
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otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby 
uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz miesz-
kańców Powiatu Poznańskiego wraz z pracami 
towarzyszącymi”. Zarząd zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez Wykonawcę zaproszonego 
do negocjacji – Konsorcjum: Przedsiębiorstwo 
Usługowe EKOLAS Witold Boratyński z siedzi-
bą w Przygodzicach i Zakład Kształtowania Zie-
leni GARDENS Grzegorz Sobolewski z siedzibą 
w Promnicach, które zaoferowało realizację za-
mówienia za kwotę 9.500,00 zł brutto,

73.  w sprawie zawarcia umowy na zarządzanie ar-
chiwum akt pracowniczych dot. zlikwidowanego 
Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” 
spzoz z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdro-
wotnej „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana 
Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o. o. Umowa została 
zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grud-
nia 2012 r. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu re-
alizacji umowy wynosi 492,00 zł brutto,

74.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach 
zamówienia uzupełniającego do umowy nr 
ZP.273.00089.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. dot. 
wykonania ulotek informacyjnych ZS Mosina, 
ulotek informacyjnych LO Puszczykowo, ulotek 
informacyjnych ZS w Kórniku, ulotek informa-
cyjnych ZS Swarzędz 1, ulotek informacyjnych ZS 
Swarzędz 2, ulotek informacyjnych ZS Rokietnica 
– Poznań, ulotek informacyjnych ZS Rokietnica, 
ulotek Informacyjnych „Poradnie”; zatwierdzenia 
NWZ; powołania komisji przetargowej,

75.  w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydat-
ków z budżetu powiatu poznańskiego realizo-
wanych przez Wydział Promocji w 2012 r. na 
realizację zadań powiatu poznańskiego w zakre-
sie kultury i sztuki, kultury fi zycznej i turystyki, 
edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz po-
mocy społecznej przez organizacje pozarządo-
we, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie. Zarząd zatwierdził preliminarz wydatków:

a)   w zakresie kultury i sztuki: 
 -   organizacja imprez mających znaczenie dla 

rozwoju kultury i integracji społeczności 
powiatu poznańskiego – 4 zadania na łącz-
ną kwotę 67.000,00 zł (od 2.000,00 zł do 
50.000,00 zł), 

 -   upowszechnianie kultury ze szczególnym 
nastawieniem na dzieci i młodzież – 3 za-
dania na łączną kwotę 16.000,00 zł (od 
1.000,00 zł do 10.000,00 zł),

b) w zakresie kultury fi zycznej: 

 -   upowszechnianie kultury fi zycznej i turysty-
ki ze szczególnym nastawieniem na dzieci 
i młodzież z powiatu poznańskiego – 2 
zadania na łączną kwotę 99.000,00 zł 
(19.000,00 zł i 80.000,00 zł), 

 -   organizowanie imprez sportowych, rekre-
acyjnych i turystycznych o zasięgu powiato-
wym – 5 zadań na łączną kwotę 22.000,00 zł 
(od 1.000,00 zł do 8.000,00 zł), 

 -   organizacja przygotowań i uczestnictwa 
młodzieży reprezentującej powiat poznański 
w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich 
i międzynarodowych – 7 zadań na łącz-
ną kwotę 29.000,00 zł (od 2.000,00 zł do 
10.000,00 zł),

c) w zakresie turystyki: 
 -   upowszechnianie kultury fi zycznej i tu-

rystyki ze szczególnym nastawieniem na 
dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego 
– 5 zadań na łączną kwotę 24.000,00 zł (od 
1.000,00 zł do 14.000,00 zł), 

 -   organizacja imprez sportowych, rekreacyj-
nych i turystycznych o zasięgu powiatowym 
– 6 zadań na łączną kwotę 46.000,00 zł (od 
2.000,00 zł do 15.000,00 zł), 

 -   organizacja przygotowań i uczestnictwa 
młodzieży reprezentującej powiat poznański 
w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich 
i międzynarodowych – nie przyznano do-
tacji,

d) w zakresie edukacji: 
 -   wspieranie działań edukacyjnych integrują-

cych dzieci i młodzież z terenu powiatu po-
znańskiego – 1 zadanie na kwotę 5.000,00 zł,

e) w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 
 -   wspieranie działań z zakresu edukacji zdro-

wotnej w celu poprawy zdrowia mieszkań-
ców powiatu poznańskiego – nie przyznano 
dotacji, 

 -   wspieranie działań promujących zdrowy 
styl życia, adresowanych w szczególności 
do dzieci i młodzieży z terenu powiatu po-
znańskiego - 1 zadanie na kwotę 6.490,00 zł, 

f) w zakresie pomocy społecznej: 
 -   wspieranie działań w zakresie pomocy ro-

dzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób 
z powiatu poznańskiego – 1 zadanie na kwo-
tę 19.431,00 zł, 

 -   walka ze stereotypem człowieka starego, 
zapobieganie ubożeniu i wycofywaniu się 
z życia społecznego oraz aktywizacja śro-
dowiska seniorów i kombatantów, poprzez 
wspieranie działań samopomocowych – 3 

zada nia na łączną kwotę 16.000,00 zł (od 
3.000,00 zł do 8.000,00 zł),

 -   wspieranie działań pomocowych na rzecz 
osób z zaburzeniami psychicznymi z po-
wiatu poznańskiego – 1 zadanie na kwotę 
10.000,00 zł, 

 -   wspieranie działań na rzecz ograniczenia 
skutków niepełnosprawności i zapobiega-
nia wykluczeniu społecznemu – 7 zadań, na 
łączną kwotę 50.500,00 zł (od 2.000,00 zł do 
12.000,00 zł), 

 -   promowanie aktywności osób niepełno-
sprawnych w różnych dziedzinach życia spo-
łecznego i zawodowego – 1 zadanie na kwotę 
30.000,00 zł, 

 -   wspieranie działań na rzecz rozwijania zain-
teresowań i uzdolnień osób niepełnospraw-
nych z terenu powiatu poznańskiego – 2 za-
dania, na łączną kwotę 6.000,00 zł (1.000,00 
zł i 5.000,00 zł), 

 -   wspieranie działań na rzecz organizacji wo-
lontariatu – nie przyznano dotacji, 

76.   w sprawie wyrażenia zgody na organizację Spo-
tkania Przewodniczących Komisji Rady Powiatu 
Poznańskiego z Prezydium Rady oraz Zarządem 
Powiatu Poznańskiego w dniach 20-21 stycznia 
2012 r. w Dymaczewie, za kwotę 7.000,00 zł 
brutto,

77.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z reali-
zacji „Programu opieki nad zabytkami powiatu 
poznańskiego na lata 2008-2011”. Na podstawie 
art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za-
twierdzone przez Zarząd Powiatu w Poznaniu 
sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad 
zabytkami powiatu poznańskiego na lata 2008-
2011” przekazane zostało Radzie Powiatu,

78.  w sprawie pokrycia kosztów organizacji „XII 
Powiatowego Kolędowania w Buku” w kwocie 
5.000,00 zł brutto. Powiatowe kolędowanie od-
było się 21 stycznia 2012, o godz. 16.00 w ko-
ściele pw. św. Stanisława Biskupa w Buku. W 
tym roku wystąpiły trzy chóry: z Buku, Tarnowa 
Podgórnego i Swarzędza,

79.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie z wolnej ręki na kontynuację opie-
ki autorskiej programu „Optiest – Ewidencja 
Środków trwałych i wyposażenia”. Zarząd za-
twierdził wybór oferty złożonej przez Wyko-
nawcę zaproszonego do negocjacji OPTIDATA 
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, który zaofero-
wał realizację zamówienia za kwotę 11.247,12 zł 
brutto. Okres obowiązywania umowy – 1 rok,

80.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przepro-
wadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych dotyczącego wyboru 
fi rmy na projekt, wykonanie, transport, montaż 
i demontaż stoiska wystawienniczo – promocyj-
nego powiatu poznańskiego oraz jego obsługę 
techniczną w czasie trwania Targów Eduka-
cyjnych 2012. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez fi rmę BWS PHU Włodzimierz 
Słomiński z siedzibą w Poznaniu, która złożyła 
ofertę w wysokości 36.104,19 zł brutto. Zapyta-
nia ofertowe skierowano do trzech fi rm, odpo-
wiedzi otrzymano od dwóch, druga oferta była 
na kwotę 41.300,00 zł brutto,

81.  w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczą-
cej budowy drogi gminnej ulicy Zamoyskiego 
w m. Kórnik, gm. Kórnik, powiat poznański, 
województwo wielkopolskie. Ulica Zamoyskie-
go w Kórniku łączy ulice Wróblewskiego z ulicą 
Dworcową (drogi gminne). W ramach inwesty-
cji przewiduje się wykonanie jezdni, chodnika, 
zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz oświetlania 
drogowego. Inwestycja nie ingeruje w tereny bę-
dące własnością Powiatu Poznańskiego,

82.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na robo-
ty budowlane w ramach zamówienia dodatko-
wego do umowy nr ZP.273.00047.2011 z dnia 
3 października 2011 r., dotyczącej przedsięwzię-
cia pn.: „Modernizacja pomieszczeń I piętra 
w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Pozna-
niu”. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji, 
tj.: Zakład Remontowo-Budowlany MALBUD 
Eugeniusz Nowak z siedzibą w Poznaniu, któ-
ry zaoferował realizację zamówienia za kwotę 
37.722,38 zł brutto,

83.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego pro-
wadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty bu-
dowlane w ramach zamówienia uzupełniającego 
do umowy nr ZP.273.00047.2011 z dnia 3 paź-
dziernika 2011 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn. 
„Modernizacja pomieszczeń I piętra w budynku 
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu”. Zarząd za-
twierdził wybór oferty złożonej przez Wyko-
nawcę zaproszonego do negocjacji, tj.: Zakład 
Remontowo-Budowlany MALBUD Eugeniusz 
Nowak z siedzibą w Poznaniu, który zaofero-
wał realizację zamówienia za kwotę 58.000,00 
zł brutto,

84.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
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wania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej 
ręki w ramach zamówienia uzupełniającego do 
umowy nr ZP.273.00089.2011 z dnia 22.12.2011 
r., dotyczącej wykonania ulotek informa-
cyjnych ZS Mosina, ulotek informacyjnych 
LO Puszczykowo, ulotek informacyjnych ZS 
w Kórniku, ulotek informacyjnych ZS Swarzędz 
1, ulotek informacyjnych ZS Swarzędz 2, ulotek 
informacyjnych ZS Rokietnica - Poznań, ulotek 
informacyjnych ZS Rokietnica, ulotek informa-
cyjnych „Poradnie”. Zarząd zatwierdził wybór 
oferty złożonej przez Wykonawcę, zaproszo-
nego do negocjacji, tj. AGENCJA REKLAMO-
WA „AGAIN” Mirosława Żmijewska z siedzibą 
w Suchym Lesie, która zaoferowała realizację za-
mówienia za kwotę 1.150,00 zł brutto,

85.  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w spra-
wie budowy drogi łączącej ulicę Rabowicką 
z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swa-
rzędz. W ramach opracowania zaprojektowano 
przebudowę ul. Rabowickiej, przebudowę dro-
gi krajowej nr 92, budowę łącznika pomiędzy 
ul. Rabowicką i drogą krajową nr 92, budowę 
dróg serwisowych i drogi lokalnej. Ulicę Ra-
bowicką zaprojektowano jako drogę kategorii 
Z o szerokości jezdni 7,00m. Wzdłuż jezdni 
wyznaczono drogę pieszo-rowerową o szero-
kości 3,50m oraz pobocze o szerokości 0,5m. 
Łącznik będzie łączył drogę krajową nr 92, 
drogę serwisową oraz ul. Rabowicką. Łącz-
na długość projektowanego łącznika wyno-
si ok. 600m. Na połączeniu zaprojektowano 
wiadukt nad linią kolejową E-20 Warszawa 
– Kunowice i torami bocznicowymi. Ponadto 
inwestycja obejmuje usunięcie kolizji z istnie-
jącą infrastrukturą, budowę nowych odcinków 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę 
oświetlenia drogowego oraz wykonanie zie-
leni wzdłuż pasów drogowych. Odwodnienie 
łącznika i ul. Rabowickiej odbywać się będzie 
poprzez powierzchniowy spływ wody opado-
wej do wpustów ulicznych i dalej do kanaliza-
cji deszczowej oraz do zbiorników ziemnych. 
Z pozostałych nawierzchni woda opadowa bę-
dzie odprowadzana poprzez powierzchniowy 
spływ w tereny zielone i rowy odwadniające,

86.  w sprawie uchwalenia regulaminu III edycji 
powiatowego konkursu ekologicznego pt. „Ko-
chamy nasze małe ojczyzny” oraz przeznaczenia 
środków fi nansowych na nagrody w wysokości 
6.000,00 zł brutto. Zarząd powołał zespół do 
spraw organizacji konkursu w następującym 
składzie:

 -   Romuald Grabiak, Wydział Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu – przewodniczący 
zespołu, 

 -   Alicja Witucka – Piskorska, Gimnazjum 
nr 1 w Luboniu – z-ca przewodniczącego,

 -   Janusz Łakomiec, Zespół Parków Krajobra-
zowych Województwa Wielkopolskiego,

 -   Maciej Graczyk, Gabinet Starosty, Staro-
stwo Powiatowe w Poznaniu

 -   Jadwiga Graś, Wydział Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwo Po-
wiatowe w Poznaniu. 

   Regulamin konkursu stanowi załącznik do 
uchwały,

87.  w sprawie przyznania Gminom środków na 
bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gra-
nicach administracyjnych miast Powiatu Po-
znańskiego w 2012 r. w następującej wysokości: 
Buk – 93.300,00 zł, Kostrzyn – 122.900,00 zł, 
Kórnik – 53.400,00 zł, Mosina – 136.700,00 zł, 
Murowana Goślina – 95.800,00 zł, Pobiedziska 
– 214.400,00 zł, Puszczykowo – 184.800,00 zł, 
Stęszew – 91.600,00 zł, Swarzędz – 386.500,00 zł.

  Powyższe kwoty zostaną przekazane w ratach 
kwartalnych, do 15 dnia miesiąca rozpoczynają-
cego kwartał, z tym że pierwsza zostanie wypła-
cona do dnia 27 stycznia 2012 r.,

88.  w sprawie przyznania Gminom środków na re-
monty dróg powiatowych w granicach admini-
stracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2012 
r. Zarząd przyznał środki fi nansowe w następu-
jącej wysokości:

 -   Murowana Goślina: 39.114,00 zł – projekt 
budowy kładki pieszorowerowej i obiektu 
mostowego (ul. Mściszewska, droga powiato-
wa 2025P Pacholewo – Murowana Goślina)

 -   Puszczykowo: 27.000,00 zł – dokumentacja 
projektowa, 500.000,00 zł – wykonanie na-
prawy drogi (ul. Poznańska, droga powiato-
wa 2490P Puszczykowo – Niwka). 

   Środki fi nansowe zostaną przekazane Gminom 
14 dnia od dnia dostarczenia pisemnego powia-
domienia przez Gminy o zakończeniu realizacji 
zadań, jednak nie później niż do 5 grudnia 2012 r.,

89.  w sprawie uchylenia Uchwały Nr 887/2012 
Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 11 stycznia 
2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pra-
wo zamówień publicznych na świadczenie pomo-
cy prawnej. Uchylenie uchwały następuje w związ-
ku z opinią prawną potwierdzającą możliwość 
udzielenia zamówienia w przedmiocie świadcze-

nia usług prawniczych polegających na pełnieniu 
zastępstwa procesowego w oparciu o art. 5 ust. 1b 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

90.  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
na świadczenie pomocy prawnej polegającej na 
pełnieniu zastępstwa procesowego Kancelarii 
Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło 
& Topolewski spółka komandytowa z siedzibą w 
Poznaniu, na kwotę 66.420,00 zł brutto. Udziele-
nie zamówienia następuje w oparciu o art. 5 ust. 
1b ustawy Prawo zamówień publicznych,

91.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na wybór realizatora programu zdrowotnego 
w 2012 r. w zakresie profi laktyki raka szyjki 
macicy w ramach „Programu zdrowotnego po-
wiatu poznańskiego na lata 2009-2013”. Zarząd 
ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora pro-
gramu zdrowotnego w 2012 r. w zakresie pro-
fi laktyki raka szyjki macicy dla dziewczynek 
z rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały 
bądź czasowy w gminach powiatu poznańskiego 
oraz powołał komisję konkursową w następują-
cym składzie: 

 -  Tomasz Łubiński – Wicestarosta, przewod-
niczący Komisji, 

 -   Teresa Gromadzińska – Dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej, 

 -  Anna Matuszak – Dyrektor Wydziału Fi-
nansów, 

 -  przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia, 

 -  pracownik Wydziału Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej 

  Regulamin pracy Komisji konkursowej stano-
wi załącznik do uchwały. Kwota przeznaczona 
na realizację Programu w 2012 r. wynosi mak-
symalnie 500.000,00 zł, termin realizacji zada-
nia – do dnia 30 listopada 2012 r. Szczegółowe 
warunki konkursu ofert stanowią załącznik do 
uchwały, 

92.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przedsiębiorcy 
działającemu pod fi rma PM PROJEKT – Prze-
mysław Dymalski z siedzibą w Swarzędzu na 
wykonanie projektu modernizacji instalacji 
wody zimnej i p.poż. dla segmentu D budynku 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackow-
skiego 18 – za kwotę 3.075,00 zł brutto,

93.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na 
świadczenie usług odprowadzania ścieków opa-
dowych i roztopowych do kanalizacji ogólno-

spławnej z nieruchomości będących własnością 
powiatu poznańskiego, położonych w Poznaniu 
przy ul. Jackowskiego 18 i ul. Słowackiego 8. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
Wykonawcę zaproszonego do wzięcia udziału 
w negocjacjach tj. Aquanet SA z siedzibą w Po-
znaniu, która zaoferowała realizację zamówienia 
za określone w ofercie ceny jednostkowe: cena 
za odprowadzenie ścieków opadowych i roz-
topowych z nieruchomości położonej przy ul. 
Jackowskiego 18 – 3,91 zł/m³, cena za odpro-
wadzenie ścieków opadowych i roztopowych 
z nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego 
8 – 3,91 zł/m³. Umowa zostanie zawarta na czas 
nieokreślony,

94.  w sprawie zatwierdzenia podziału środków fi -
nansowych na dofi nansowanie doskonalenia za-
wodowego nauczycieli w szkołach i placówkach 
oświatowych w 2012 r. w następujący sposób:

 -  ZS w Bolechowie (27,82 etatów nauczycieli) 
– kwota 9.918,00 zł,

 -  ZS w Kórniku (15,48) – kwota 5.519,00 zł,
 -  LO w Puszczykowie (39,85) – kwota 

14.206,00 zł,
 -  ZS nr 1 w Swarzędzu (89,59) – kwota 

31.939,00 zł,
 -  ZS nr 2 w Swarzędzu (27,10) – kwota 

9.661,00 zł,
 -  ZS w Mosinie (50,71) – kwota 18.079,00 zł, 
 -  ZS w Rokietnicy (67,54) – kwota 24.078,00 zł,
 -  SOS-W w Mosinie (55,53) – kwota 19.682,00 

zł,
 -  SOS-W w Owińskach (109,77) – kwota 

38.906,00 zł,
 -  PPP w Luboniu (17,00) – kwota 6.032,00 zł,
 -  PPP w Mosinie (10) – kwota 3.544,00 zł, 
 -  PPP w Swarzędzu (21) – kwota 7.443,00 zł. 
  Ogółem przyznano szkołom, ośrodkom i porad-

niom kwotę 189.000,00 zł (średnia kwota na etat 
w szkołach 356,50 zł, w ośrodkach i poradniach 
354,33 zł),

95.  w sprawie zakupu 18 szt. dysków do macierzy 
Infortrend ES S16F-G1430. Zarząd zatwierdził 
wybór oferty złożonej przez Firmę Prodfata Sp. 
z o.o. z siedzibą w Poznaniu – za kwotę 18.464,76 
zł brutto,

96.  w sprawie dofi nansowania jubileuszu 50-lecia 
Zespołu nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w 
Swarzędzu w wysokości 5.000,00 zł (zakup art. 
spożywczych 2.500,00 zł, usługi organizacji im-
prez – 2.500,00 zł),

97.  w sprawie przekazania uprawnień dyrektorom 
powiatowych jednostek budżetowych do za-
ciągania zobowiązań z tytułu umów, których 



l u t y – m a r z e c  2 0 1 230 B i u l e t y n  P o w i a t u  P o z n a ń s k i e g o l u t y – m a r z e c  2 0 1 2 31B 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

realizacja w roku następnym jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i ter-
min zapłaty upływa w latach następnych,

98.  w sprawie zatwierdzenia wyników postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego pro-
wadzonego w trybie przetargu nieograniczone-
go na publikacje ogłoszeń w gazetach lokalnych 
ukazujących się na terenie powiatu poznańskie-
go, z możliwością składania ofert częściowych – 
XI części. Zarząd unieważnił postępowanie dla 
części I, III, IV, VI, VII, IX, X, XI ponieważ nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzu-
ceniu. Natomiast Zarząd w zakresie części V – 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Gminę 
MOSINA, która zaoferowała realizację zamó-
wienia za kwotę 1.845,00 zł brutto, w zakresie 
części VIII – zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez MEDIA CQNSULTING Agnieszka Łęcka 
z siedzibą w Jelonku, która zaoferowała realiza-
cję zamówienia za kwotę 7367,70 zł brutto,

99.  w sprawie przeznaczenia środków fi nanso-
wych na zakup pakietu reklamowego podczas 
konferencji Bioforum 2012, która odbędzie się 
w dniach 15-16 maja 2012 r. – w kwocie 10.000,00 
zł. Konferencja Bioforum 2012 jest to jedna 
z najbardziej prestiżowych konferencji na świecie 
w zakresie biogospodarki. Ideą konferencji jest 
zaprezentowanie ogromnego potencjału rozwo-
jowego poszczególnych regionów, ich różnorod-
ności gospodarczej i atrakcyjności inwestycyjnej. 
Konferencję odwiedzi ponad dwustu polskich
i zagranicznych naukowców i biznesmenów. Jest 
to doskonała okazja do zaprezentowania powiatu 
poznańskiego jako miejsca sprzyjającego rozwo-
jowi nauki i biznesu,

100.  w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na współorganizację V Forum Gospodarczego 
Aglomeracji Poznańskiej, która odbędzie się 
w dniu 17 kwietnia 2012 r., w kwocie 20.000,00 
zł (12.000,00 zł zakup usługi gastronomicznej, 
8.000,00 zł wynajem powierzchni wystawienni-
czej – sala konferencyjna). Forum jest jednym 
z zamierzonych działań w ramach wspierania 
inicjatyw gospodarczych zgodnie z zapisami Po-
rozumienia o współpracy między samorządami 
aglomeracji poznańskiej z dnia 15 maja 2007 r.,

101.  w sprawie przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego prowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na publikacje ogłoszeń w gazetach lokalnych 
ukazujących się na terenie powiatu poznańskie-
go, z możliwością składania ofert częściowych 
– IX części, zatwierdzenia SIWZ, powołania ko-
misji przetargowej,

102.  w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych 
na realizację projektu pt. „Prosto z powiatu po-
znańskiego – Telewizyjny Magazyn Samorządo-
wy Powiatu Poznańskiego” w kwocie 49.500,00 
zł brutto. Projekt zostanie zrealizowany przez 
Studio Produkcji Filmowych i Telewizyjnych 
„DYKBAN”,

103.  w sprawie wykonania instalacji zasilania ser-
werowni, klimatyzatorów i urządzeń aktyw-
nych w punktach dystrybucyjnych w segmencie 
B w budynku Starostwa Powiatowego w Po-
znaniu ul. Jackowskiego 18. Zarząd zatwierdził 
wybór fi rmy Zakład Elektronicznych Systemów 
Grzegorz Józefowski z siedzibą w Poznaniu, 
która zaoferowała realizację zadania za kwotę 
13.161,00 zł brutto. Termin wykonania zlecenia 
do 30 dni od daty wystawienia zlecenia,

104.  w sprawie zatwierdzenia wyboru fi rmy w celu 
wykonania rozbudowy serwera telekomu-
nikacyjnego NEC SV8100 zainstalowanego 
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu przy ul. 
Słowackiego 8 pozwalającą na obsługę dodat-
kowych numerów wewnętrznych/zewnętrznych 
na potrzeby wydziałów ZD, PZ i PCPR. Zarząd 
zatwierdził wybór Firmy Technika Systems sp. 
J z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała re-
alizację zadania za kwotę 16.654,57 zł brutto. 
Termin wykonania zlecenie do 30 dni od daty 
wystawienia zlecenia,

105.  w sprawie wydania pozytywnej opinii doty-
czącej przebudowy drogi gminnej ulicy Nowej 
w Wirach na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. 
Podgórnej, gm. Komorniki, powiat poznański, 
województwo wielkopolskie. W ramach inwe-
stycji przewiduje się wykonanie jezdni, chodni-
ka, zjazdów, kanalizacji deszczowej, przebudowę 
istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Inwestycja 
nie ingeruje w tereny będące własnością Powia-
tu Poznańskiego. 

II POSTANOWIENIA W SPRAWIE:

1.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w miejscowości 
Rokietnica, rejon ul. Golęcińskiej, ul. Pocztowej, 
ul. Dworcowej, ul. Szamotulskiej, ul. Podgór-
nej i ul. Rolnej, gm. Rokietnica – projekt planu 
wyznacza teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, 
usługową i mieszkaniową jednorodzinną, tereny 
zabudowy usługowej, tereny elektroenergety-
ki, tereny dróg publicznych i dróg wewnętrz-
nych. W zakresie opracowania projektu planu 
znajduje się droga powiatowa nr 2424P (relacji 

Rokietnica – Kiekrz) ul. Pocztowa, ul. Golęcińska.
Droga powiatowa nr 2400P (relacji Napachanie 
– Złotkowo) ul. Szamotulska znajduje się poza 
granicami opracowania. Przedmiotowy pro-
jekt planu uwzględnia uwagi Zarządu Powiatu 
zawarte w postanowieniu z dnia 16 listopada 
2011 r. ZDP w Poznaniu uzgodnił pozytywnie 
przedmiotowy projekt planu. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują w tereny będące własnością 
Powiatu Poznańskiego. Jednocześnie Zarząd 
zwrócił uwagę, że intensywne zagospodarowa-
nie terenu wiąże się ze zwiększeniem natężenia 
ruchu oraz problemami komunikacyjnymi na 
drogach powiatowych i gminnych,

2.   uzgodnienia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenów zabu-
dowy mieszkaniowej w Lusowie, gm. Tarnowo 
Podgórne – projekt planu wyznacza teren prze-
znaczony pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną, wielorodzinną, usługową i miesz-
kaniową jednorodzinną, tereny usług, oświaty 
i sportu, tereny obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów, tereny zieleni oraz tereny 
komunikacji – drogi. Przedmiotowy obszar 
objęty zmianą planu miejscowego, znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej 
nr 2420P – Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz 
drogi powiatowej nr 2419P – Lusowo – Sady (ul. 
Poznańska). Z załącznika grafi cznego wynika, 
że w zakres opracowania zmiany planu miejsco-
wego nie wchodzą drogi powiatowe. Po prze-
analizowaniu rysunku planu oraz miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w Lusowie – część A zatwierdzonego Uchwa-
łą nr LXII560/2001 z dnia 20 listopada 2001 
r., oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w Lusowie – część B, 
zatwierdzonego uchwałą nr LXVII/661/2002
 z dnia 5 marca 2002 r., których zmiany dotyczą, 
stwierdza się, że ustalenia projektu planu nie 
ingerują w tereny będące własnością Powiatu 
Poznańskiego. Zmiany w nadesłanym projekcie 
planu miejscowego dotyczą zmiany i przezna-
czenia terenu, w tym: z jednorodzinnej (MN) 
na jednorodzinną i usługi (MN/U), wzdłuż dróg 
powiatowych ulicy Poznańskiej i ulicy Wierz-
bowej. Powyższe spowoduje nasilenie ruchu 
na drogach powiatowych, dlatego zasadnym 
jest zgodnie z wyżej cytowanymi uchwałami 
przeznaczenie terenów między drogami powia-
towym a zabudową jednorodzinną z usługami, 
na tereny dróg pieszo-jezdni (oznaczonych na 

rysunkach planu kXP), jako odciążających ruch 
z dróg powiatowych. Ponadto stwierdza się, że 
droga powiatowa nr 2419P – ul. Poznańska nie 
spełnia defi nicji drogi powiatowej określonej 
w art. 6a ustawy o drogach publicznych. Do 
dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące 
połączenia miast będących siedzibami powia-
tów z siedzibami gmin i siedzib gmin między 
sobą. W związku z tym, droga ta powinna być 
przekwalifi kowana do kategorii dróg gminnych. 
Ustalona w projekcie planu szerokość ulicy (ok. 
12m) zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM 
z dnia 2 marca 1999 r. odpowiada ulicy o klasie 
L (lokalne),

3.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu w miejsco-
wości Zakrzewo i Dąbrowa w rejonie trasy S-11, 
gm. Dopiewo – projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i za-
budowy usługowej, tereny obiektów produkcyj-
nych składów i magazynów i tereny zabudowy 
usługowej, zieleni urządzonej, lasów, tereny 
dróg publicznych klasy lokalnej, dojazdowej, 
dróg wewnętrznych, dróg powierzchniowych 
śródlądowych oraz urządzeń elektroenergetycz-
nych,

4.   uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Kamińsko, 
Pławno, Czernice i okolic w gminie Murowa-
na Goślina – część P – projekt planu wyznacza 
tereny: tereny lasów, tereny zalesień, tereny 
zieleni krajobrazowej, łąk oraz teren drogi we-
wnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingeru-
ją w tereny będące własnością Powiatu Poznań-
skiego,

5.  uzgodnienia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Głuchowo 
w obszarze terenów zainwestowanych i części 
wsi Komorniki, w rejonie ulicy Komornickiej 
i Rosnowskiej, gm. Komorniki – projekt planu 
wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usługowej oraz teren drogi pu-
blicznej klasy dojazdowej. Droga powiatowa nr 
2391 relacji Palędzie – Komorniki znajduje się 
poza granicami opracowania. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują w tereny będące własnością 
Powiatu Poznańskiego,

6.  nie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmu-
jącego część Sarbinowa, Puszczykowo Zabo-
rze i Sokolniki Gwiazdowskie, gm. Swarzędz 
– projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej, teren zabudowy 
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mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
nieuciążliwej działalności gospodarczej, tereny za-
budowy zagrodowej, tereny obiektów przemysło-
wych składów i magazynów, tereny rolne, tereny 
zieleni urządzonej, tereny wód powierzchniowych, 
tereny urządzeń elektroenergetycznych, tereny 
dróg publicznych głównych, zbiorczych, lokalnych, 
dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, tereny 
obiektów związanych z komunikacją. W grani-
cy opracowania znajdują się drogi powiatowe nr: 
2436P (Swarzędz – Sarbinowo) oznaczona jako 
lKDZ, 2437P (Biskupice – Paczkowo) oznaczona 
jako 2KD, 2432P (Sarbinowo – Tuczno) oznaczona 
jako 3KDŁ. Projekt planu przewiduje poszerzenia 
ww. dróg. Zgodnie z rysunkiem planu pasy dro-
gowe dróg powiatowych oznaczonych jako lKDZ, 
2KDZ oraz 3KDL poszerzone zostają do szeroko-
ści 15m w terenie zabudowanym i 20m poza tere-
nem zabudowanym. Poszerzenia te znajdują się na 
gruntach stanowiących własność prywatną. Zarząd 
Powiatu w Poznaniu i Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu nie wnioskowali o poszerzenia pasów 
drogowych ww. dróg. Zmiana szerokości istnieją-
cych pasów drogowych 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 uzupełniającej infrastruktury, 
w tym komunikacyjnej. Wskazane szerokości są 
zgodne z §8 Rozporządzeniem MTiGM z dnia 
2 marca 1999 r. Jednakże wskazane uregulowania 
stanowią przepisy wykonawcze dla prawa budow-
lanego i powinny odnosić się do nowopowstałych 
dróg publicznych, a nie już istniejących i zago-
spodarowanych pasów drogowych. W związku 
z powyższym należy zachować istniejącą szerokość 
pasów drogowych dróg powiatowych. Wyznacze-
nie terenów: 44MN, 26NM, 24MN, 23MN i 25M,N 
bezpośrednio dostępnych z drogi powiatowej m 
2432P może w przyszłości potencjalnie pogorszyć 
stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ww. 
przypadkach nie można mówić o ukształtowaniu 
już istniejącego obszaru zabudowy, w związku z tym 
nie wyraża się zgody na dopuszczenie nowej zabu-
dowy z bezpośrednimi zjazdami z drogi powiatowej 
m 2432P. Bezpośrednie zjazdy nie są uzasadnione 
i nie wynikają z wprowadzenia zabudowy uzupeł-
niającej (tak jak dla terenu 2lMN z bezpośrednimi 
zjazdami z 2KDZ). Podkreśla się, że droga ozna-
czona jako IKDG stanowiąca odcinek Zewnętrz-
nej Obwodnicy Miasta Poznania odpowiednio do 
zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Wielkopolskiego winna mieć klasę 
techniczną G zgodnie z art. 5-7 Ustawy z dnia 21 

marca 1985 r. o drogach publicznych. Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu nie uzgodnił przedmio-
towego projektu planu. Ponadto droga powiatowa 
nr 2432P nie spełnia defi nicji drogi powiatowej 
i winna być przekwalifi kowana do kategorii drogi 
gminnej, a intensywne zagospodarowanie terenu 
wiąże się ze zwiększeniem natężenia ruchu oraz 
problemami komunikacyjnymi na drogach powia-
towych i gminnych,

7.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obrębu Karłowice, 
gm. Swarzędz – projekt planu wyznacza: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tere-
ny zabudowy usług nieuciążliwych, tereny za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny 
zabudowy usług oświaty, tereny zabudowy usług 
kultu, tereny sportu i rekreacji, tereny zabudo-
wy usług rolnictwa, tereny rolne, tereny zieleni 
urządzonej, tereny zieleni nieurządzonej, tereny 
lasów, tereny wód powierzchniowych, tereny 
dróg publicznych klasy Z, tereny dróg publicz-
nych kasy D, tereny dróg wewnętrznych, tereny 
komunikacji, tereny infrastruktury technicznej 
wodociągowej, tereny infrastruktury technicznej 
kanalizacji sanitarnej, tereny budowli urządzeń 
wodnych. W granicach opracowania znajduje się 
droga powiatowa nr 2408P Wierzonka – Pobie-
dziska. Działka oznaczona nr ewid. 10/8, obręb 
Karłowice stanowiąca własność Gminy Swarzędz 
została włączona do granic drogi powiatowej nr 
2408P. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
uzgodnił projekt przedmiotowego planu,

8.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania terenu miejscowości Skórzewo, re-
jon ul. Ks. Kozierowskiego – część B, gm. Dopie-
wo – projekt planu wyznacza tereny: zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, wielorodzinnej 
i usługowej, zieleni urządzonej, wód powierzch-
niowych śródlądowywch, drogi publicznej klasy 
lokalnej, oraz tereny dróg wewnętrznych. Poza 
granicami opracowania znajduje się droga po-
wiatowa nr 2401P Dopiewo – Poznań. Droga 
powiatowa klasy G – ul. Poznańska jest drogą 
główną, zbierającą ruch z dróg klas niższych 
kategorii, w tym także ul. Ks. Kozierowskiego 
(droga gminna), graniczącą z obszarem objętym 
planem. W związku z powyższym intensywna 
zabudowa mieszkaniowa i usługowa będzie ge-
nerowała ruch na drodze powiatowej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują w tereny będące wła-
snością Powiatu Poznańskiego.

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

1.  w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Mu-
rowanej Goślinie,

2.  w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej z Zespołu Szkół w Rokietnicy i włączenia 
do Zespołu Szkół w Bolechowie, 

3.  w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania dla drogi wojewódzkiej nr 184 po 
rozbudowie na odcinku Pamiątkowo-Przeź-
mierowo (Poznań) od km 34+719,91 do km 
41+981,50, od km 42+744,40 do km 43+363,30, 
od km 44+834,33 do km 48+369,70 oraz od km 
48+450,80 do km 48+829,00,

4.  w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopol-
skiego zadania z zakresu administracji rządowej 
określonego w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 
r. Nr 241, poz. 2416 tj. ze zm.),

5.  w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu 
w Poznaniu,

6.  w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej w Rokietnicy,

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

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

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 wnioskiem Ko-
misji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu, pi-
smo z dnia 18 stycznia 2012 r.

3.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie 
aneksu do umowy partnerskiej na rzecz realiza-
cji projektu „Jaśniejsza przyszłość” realizowane-
go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfi nansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (zmiana dotyczy osoby 
odpowiedzialnej za przygotowanie płatności 
w celu rozliczenia projektu).

4.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wnio-
sku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na kontynuację 
przedsięwzięcia w zakresie usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest.

5.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem 
w sprawie rezygnacji z kształcenia uczniów 

w liceum ogólnokształcącym w ZS Nr 1 w Swa-
rzędzu z uwagi na słaby nabór. Zarząd po anali-
zie ilości uczniów w poszczególnych oddziałach 
oraz z powodu niżu demografi cznego w kolej-
nych latach postanowił o wstrzymaniu naboru 
do LO w ZS nr 1 w Swarzędzu począwszy od 
roku szkolnego 2012/2013.

6.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację 
godzin ponadwymiarowych Dyrektorowi PPP 
w Swarzędzu w liczbie 5 godzin tygodniowo.

7.  Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wnio-
sek o ustanowienie wielodzietnej zawodowej 
niespokrewnionej z dzieckiem rodziny za-
stępczej w powiecie poznańskim. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie poinformowało, iż 
rekomenduje przedstawioną kandydaturę Pań-
stwa K. na rodzinę zastępczą.

8.  Zarząd Powiatu rozpatrzył negatywnie wniosek 
dotyczący otwarcia nowych poradni w ramach 
działalności NZOZ „OPTIMED” w budynku 
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.

9.  Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją 
o szkołach niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych, które zgodnie z zapisem 
uchwały Nr XXXI/248/III/2009 Rady Powiatu w 
Poznaniu złożyły wnioski o dotację na rok 2012:

a)  Liceum Ogólnokształcące - Fundacja Edukacji 
Społecznej EKOS w Swarzędzu,

b)  Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Pawła II w Mosinie, 

c)  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skó-
rzewie 

  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Skó-
rzewie 

 Szkoła Policealna w Skórzewie
  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ko-

ziegłowach 
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Ko-

ziegłowach,
d)  Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Doro-

słych nr 1 w Murowanej Goślinie
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Murowanej Goślinie,
e)  Policealna Szkoła Kosmetyczna w Puszczykowie,
f)  Akademia Viessmann Szkoła Policealna No-

woczesnych Technik Grzewczych w Komorni-
kach,

g)  Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształ-
cące „LIDER” w Buku 

  Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Doro-
słych „LIDER” w Buku 

  Technikum Uzupełniające „LIDER” w Buku
  Szkoła Policealna „LIDER” w Buku
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  Liceum Ogólnokształcące „LIDER” w Buku /
tryb zaoczny/

  Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształ-
cące „LIDER” w Pobiedziskach 

  Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Doro-
słych „LIDER” w Pobiedziskach

  Technikum Uzupełniające „LIDER” w Pobiedzi-
skach – nowe

  Szkoła Policealna „LIDER” w Pobiedziskach
  Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształ-

cące „LIDER” w Stęszewie – nowe
  Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Doro-

słych „LIDER” w Stęszewie – nowe
  Szkoła Policealna „LIDER” w Stęszewie – nowe,
h)  Liceum Ogólnokształcące w Kostrzynie /tryb 

zaoczny/
 Technikum Uzupełniające w Kostrzynie
  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Ko-

strzynie. 
  W roku 2011 zostały wygaszone i nie funkcjo-

nują od 01.09.2011 r. następujące szkoły: Liceum 
Ogólnokształcące i Internat Zgromadzenia Sacre 
Coeur w Pobiedziskach, Liceum Ogólnokształ-
cące im. ppłk. Zbigniewa Kiedacza w Luboniu.

10. Zarząd Powiatu zapoznał się:
a)  z wystąpieniem pokontrolnym w związ-

ku z przeprowadzoną kontrolą problemową 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Luboniu. Kontrola dot. wykorzystania środ-
ków fi nansowych przeznaczonych w 2010 r. na 
dofi nansowanie dokształcania i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. Ustalenia kontroli za-
warte zostały w protokole z dnia 14 październi-
ka 2011 r. Sformułowano zalecenia pokontrolne,

b)  z wystąpieniem pokontrolnym w związ-
ku z przeprowadzoną kontrolą problemową 
w Ośrodku Wspomagania Rodziny. Kontro-
la została przeprowadzona w okresie od dnia 
10 października do dnia 12 października 2011 r. 
przez Wydział Audytu i Kontroli na podstawie 
upoważnienia udzielonego przez Starostę Po-
znańskiego. Kontrola dotyczyła wykorzystania 
środków fi nansowych przeznaczonych w 2010 r. 
na dofi nansowanie dokształcania i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz zajęć pozalekcyj-
nych. Kontrolą objęto 2010 rok. Sformułowano 
zalecenia pokontrolne. Ustalenia kontroli za-
warte zostały w protokole z dnia 21 październi-
ka 2011 r.,

c)  z wystąpieniem pokontrolnym w związku 
z przeprowadzoną kontrolą problemową w Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzę-
dzu. Kontrola została przeprowadzona w okresie 
od dnia 25 października do dnia 28 październi-

ka 2011 r. przez pracowników Wydziału Audytu 
i Kontroli na podstawie upoważnienia udzie-
lonego przez Starostę Poznańskiego. Kontrola 
dotyczyła wykorzystania środków fi nansowych 
przeznaczonych w 2010 r. na dofi nansowanie 
dokształcania i doskonalenia zawodowego na-
uczycieli oraz zajęć pozalekcyjnych. Kontrolą 
objęto 2010 rok. Sformułowano zalecenia po-
kontrolne. Ustalenia kontroli zawarte zostały 
w protokole z dnia 4 listopada 2011 r.

11.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeniesie-
nie nakładów inwestycyjnych poniesionych na 
wykonanie studium wykonalności dla projektu 
„Renowacja i konserwacja zbiorów tyfl ologicz-
nych SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach celem utworzenia stałej ekspozycji wysta-
wienniczej”, w wysokości 7.137,00 zł do kosztów 
bieżących budżetu w 2012 r. 

12.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zorganizo-
wanie w Wojewódzkim Ośrodku Dokształca-
nia i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie, 
dokształcania w formie konsultacji indywidu-
alnych dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły 
zawodowej w zawodzie introligator.

13.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wnio-
sku o udzielenie pomocy fi nansowej na zorga-
nizowanie IV szkolenia dyrektorów wydziałów 
ochrony środowiska ze starostw województwa 
wielkopolskiego, do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

14.  Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną 
koncepcją działań związanych z przystosowa-
niem istniejącego budynku magazynowo-go-
spodarczego dla potrzeb wykorzystywania go 
jako sali i basenu rehabilitacyjnego dla wycho-
wanków SOS-W w Owińskich oraz wyraził zgo-
dę na ich realizację,

15.  Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował 
wniosek i wyraził zgodę na podpisanie aneksu 
w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opła-
canych kartami płatniczymi z fi rmą FirstData 
SA na okres do dnia 31 stycznia 2013 r.

16.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie poro-
zumienia dot. pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej specjalistycznej opieki psychologiczno 
-pedagogicznej dzieci z powiatu w poradniach 
psychologiczno pedagogicznych prowadzonych 
przez Miasto Poznań, w roku 2012 r. Porozu-
mienie zachowuje brzmienie zawartego w latach 
poprzednich (koszt: 40 zł od jednej godziny dia-
gnostycznej lub jednej godziny terapeutycznej).

17.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze skargą dot. prze-
kroczenia kompetencji przez Zarząd Powiatu 
w Poznaniu oraz na jego bezczynność. Zgodnie 

z art. 229 kpa skarga zostanie rozpatrzona przez 
Radę Powiatu. 

18.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodo-
wego w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Poznański za 2011 r. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 
2010 r. w sprawie sposobu opracowywania spra-
wozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, po przepro-
wadzeniu w oparciu o sprawozdania otrzymane 
ze szkół analizy poniesionych w roku 2011 wy-
datków na wynagrodzenia nauczycieli stwierdza 
się, że Powiat Poznański spełnił wymóg zapew-
nienia minimalnych średnich wynagrodzeń 
nauczycieli w poszczególnych grupach awansu 
zawodowego w szkołach przez siebie prowadzo-
nych. Sprawozdanie zostało sporządzone w opar-
ciu o analizę poniesionych w roku 2011 wydat-
ków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu 
do wysokości średnich wynagrodzeń, o których 
mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struk-
tury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego - art. 30a ust. 1. Z 
uwagi na to, że kwota różnicy między faktycznie 
poniesionymi wydatkami a wydatkami minimal-
nymi jakie powinny być poniesione jest dodatnia, 
nie ma konieczności ustalania wysokości jedno-
razowych dodatków uzupełniających dla nauczy-
cieli w Powiecie Poznańskim. Sporządzone spra-
wozdanie zostało przekazane Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej, Radzie Powiatu, Dyrektorom 
Szkół prowadzonym przez Powiat Poznański, 
Związkom Zawodowym. 

19.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wnio-
sku do Ministerstwa Infrastruktury na dofi nan-
sowanie zadania pn. „Budowa drogi łączącej 
ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. 
Jasin gm. Swarzędz”. Koszt realizacji wynosi ok. 
52.744,694,33 zł, z czego część zadania objętego 
dofi nansowaniem wynosi 27.893.511,74 zł. Po-
łowa z tej kwoty będzie przekazana przez Gminę 

Swarzędz odpowiednią uchwałą Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. 

20  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na terminy prze-
rwy urlopowej w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych powiatu poznańskiego:

a)  PPP w Luboniu przerwa od 16 lipca do 10 sierp-
nia 2012 r.,

b)  PPP w Swarzędzu – przerwa od 16 lipca do 27 
lipca 2012 r. (fi lia w Murowanej Goślinie prze-
rwa do 3 sierpnia 2012 r.),

c)  PPP w Mosinie – przerwa od 30 lipca do 17 
sierpnia. 

  W okresie przerw w każdej z poradni, czynna 
poradnia przyjmuje klientów z poradni, której 
pracownicy przebywają na urlopach – w szcze-
gólności dotyczy to przypadków nagłych i pil-
nych do załatwienia. 

21.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie in-
dywidualne:

a)  uczennicy klasy drugiej liceum ogólnokształcą-
cego ZS w Bolechowie, w wymiarze 12 godz. ty-
godniowo, do końca roku szkolnego 2011/2012,

b)  uczennicy ZS w Mosinie w wymiarze 12 go-
dzin tygodniowo do końca roku szkolnego 
2011/2012,

c)  uczennicy klasy piątej szkoły podstawowej 
w SOS-W w Mosinie w wymiarze 8 godzin ty-
godniowo, do końca roku szkolnego 2011/2012,

d)  uczennicy klasy drugiej liceum ogólnokształcą-
cym w ZS w Mosinie w wymiarze 12 godzin ty-
godniowo, do końca roku szkolnego 2011/2012.

22.  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek 
Dyrektora ZS nr 1 w Swarzędzu o przedłużenie 
powierzenia stanowiska wicedyrektora ZS nr 
1 w Swarzędzu Pani Annie Budnik do 31 marca 
2012 r.

23.  Zarząd zaakceptował warunki najmu pomiesz-
czeń z przeznaczeniem na fi lię Wydziału Komu-
nikacji i Transportu w Stęszewie (powierzchnia 
wynosi 81,00 mkw., umowa zawarta na czas nie-
określony, stawka miesięcznego czynszu 20,00 zł 
za mkw. netto).

Opracowała:
Justyna Nowakowska 
Wydział Organizacyjny
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16 stycznia
Podczas obrad Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji 
Europejskiej przyjęto plan pracy Komisji na 2012 rok. 
W posiedzeniu uczestniczył Adam Habryło, Sekretarz 
Powiatu Poznańskiego. 

17 stycznia
Na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony 
Zdrowia radni opracowali i przyjęli plan pracy Komisji 
na 2012 rok. W spotkaniu udział wzięła Teresa Groma-
dzińska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecz-
nej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 

18 stycznia
Głównym punktem posiedzenia Komisji Oświaty i Wy-
chowania były planowane zmiany w systemie eduka-
cji. W obradach uczestniczyli: Hanna Rajcic-Mergler, 
Wielkopolska Wicekurator Oświaty oraz Sławomir 
Nowaczyk, Wizytator Kuratorium, którzy przedsta-
wili członkom Komisji zapowiadane zmiany. Komisja 
przyjęłą również projekty uchwał na XV sesję Rady 
Powiatu.

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa zajmowała 
się tematem ekonomicznych i ekologicznych skutków 
upraw modyfi kowanych genetycznie w Polsce. Na 
posiedzenie zaproszono przedstawicieli środowiska 
naukowego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-

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

niu, którzy przybliżyli radnym kwestię upraw GMO. 
Jednocześnie Komisja przyjęła projekt uchwały na XV 
sesję Rady Powiatu.  

19 stycznia 
Posiedzenie Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki poświęcone było analizie sprawozdania pro-
gramu opieki nad zabytkami powiatu poznańskiego na 
lata 2008-2011. Ponadto Komisja przyjęła plan pracy 
na 2012 r. i zaopiniowała projekty uchwał na kolejną 
sesję Rady. W spotkaniu uczestniczyli: Jan Grabkow-
ski, Starosta Poznański; Tomasz Łubiński, Wicestarosta 
Poznański; Wiesław Biegański, Powiatowy Konserwa-
tor Zabytków; Adam Habryło, Sekretarz Powiatu oraz 
Daria Kowalska-Tonder, dyrektor Wydziału Promocji 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Tematem przewodnim posiedzenia Komisji Komu-
nikacji, Budownictwa i Infrastruktury był stan bez-
pieczeństwa na drogach powiatu poznańskiego, który 
omówił insp. Józef Klimczewski, Naczelnik Sekcji Ru-
chu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Pozna-
niu.  Komisja przyjęła sprawozdanie z pracy za 2011 
r. oraz zaopiniowała projekty uchwał na sesję Rady. 
W spotkaniu uczestniczył Tomasz Łubiński, Wicesta-
rosta Poznański.

Przygotowali: 
Karol Cenkier,

Krystyna Kotkowska, 
Lidia Martysz

Biuro Rady

Program ma na celu kompleksowe przygo-
towanie młodzieży do wejścia na rynek pracy. 
Z bogatej oferty kursów i praktyk mogą sko-
rzystać uczniowie Technikum Logistycznego 
działającego przy Zespołu Szkół w Bolecho-
wie oraz wychowankowie Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie.

W ramach projektu młodzież będzie mogła 
również rozszerzyć swoją znajomość mate-
matyki o elementy statystyki, zdobyć upraw-
nienia operatora wózka widłowego oraz za-
planować dalszą drogę zawodową pod okiem 
profesjonalnych doradców. 

Inauguracja projektu odbyła się na początku 
lutego. Na pytania uczniów zainteresowanych 

Uczniowie „praktycznie gotowi do pracy"
Praktyki w lokalnych fi rmach dostosowane do indywidualnych potrzeb pracodaw-

ców odbędzie 55 uczniów powiatowych placówek edukacyjnych. Oprócz praktyk mło-
dzież będzie mogła wziąć udział w m.in. zajęciach z obsługi komputera, kursach prawa 
jazdy i treningach umiejętności społecznych. Wszystko to w ramach realizowanego 
przez Powiat Poznański projektu współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

udziałem w projekcie i ich rodziców odpowia-
dali m.in.: Tomasz Łubiński, Wicestarosta Po-
znański, pracownicy poznańskiego Starostwa 
odpowiedzialni za pozyskiwanie unijnych 
funduszy, dyrekcja powiatowych placówek 
oraz  przedstawiciele fi rm, w których odbędą 
się praktyki. 

Całkowita wartość projektu „Praktycznie 
gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW 
w Mosinie i ZS im. gen. D. Chłapowskiego” 
wynosi ponad 600 tys. zł. Projekt będzie reali-
zowany do końca czerwca 2013 roku.

Anna Jacznik
Gabinet Starosty

Zumba to inspirowana 
latynoskimi rytmami mie-
szanka tańca i aerobiku, 
która przez zabawę rozwi-
ja wszystkie partie ciała. 
Thamy przekonała do niej 
nawet największych scep-
tyków. Podczas zajęć około 
360 uczniów ćwiczyło ukła-
dy m.in. do popularnej w za-
kończonym właśnie karna-
wale piosenki Michela Telo 
„Ai se eu te pego” oraz po-
znawało style tańca takie jak: salsa, reggaeton, 
merenge, sertanejo, samba. Część młodzieży 
zrezygnowała nawet z przerw, by doskonalić 
nowo nabyte umiejętności taneczne. 

Zumba w Puszczykowie
Lekcje zumby pod okiem brazylijskiej instruktorki osłodziły uczniom Liceum Ogól-

nokształcącego w Puszczykowie powrót do szkoły po dwutygodniowych feriach zi-
mowych. Brazylijka Thamy Baij Maia da Silva na przełomie lutego i marca gościła 
w puszczykowskiej szkole w ramach wieloletniej współpracy Powiatu Poznańskiego 
z São Josè dos Pinhais.

Podczas wizyty w Pol-
sce brazylijska instruk-
torka miała okazję poznać 
historię powiatu poznań-
skiego i Poznania oraz 
zwiedzić najważniejsze 
zabytki regionu. Najbar-
dziej zachwycił ją zespół 
pałacowo-parkowy w Ro-
galinie. 

Hanna Kolanowska-
-Pogrzebna

Referat Współpracy 
Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości

Gabinet Starosty

Młodzież z LO w Puszczykowie ćwiczyła
zumbę pod okiem brazylijskiej trenerki
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Po raz pierwszy powiatowe placówki pre-
zentowały się na wspólnym stoisku, wyposa-
żonym m.in. w multimedialny stół dotykowy 
i telewizor, gdzie można było oglądać pre-
zentacje oraz spoty reklamowe szkół. Przy 
powiatowym stoisku gimnazjaliści mogli 
skorzystać z indywidualnych porad pracow-
ników poradni psychologiczno-pedagogicz-
nych dot. kierunku dalszego kształcenia oraz 
bezpośrednio porozmawiać z uczniami i na-
uczycielami interesujących ich szkół. Mło-
dzież najczęściej pytała o ofertę edukacyjną 
danej placówki oraz zasady rekrutacji do wy-
branej klasy. Szkoły chwaliły się natomiast 
nowoczesnym wyposażeniem, wymianami 
zagranicznymi, bogatą ofertą zajęć pozalek-
cyjnych, bazą sportową oraz praktycznymi 
umiejętnościami swoich podopiecznych. 
Uczniowie szkół kształcących w konkretnych 
zawodach prezentowali bowiem swoje talen-

ty kulinarne, fryzjerskie, kosmetyczne czy 
mechatroniczne. 

Targi Edukacyjne to niejedyna okazja, by 
zapoznać się z ofertą powiatowych szkół. 
W marcu i kwietniu wszystkie szkoły ponad-
gimnazjalne prowadzone przez Powiat Po-
znański organizują tzw. „drzwi otwarte”. Od-
będą się one w następujących terminach: 

•  Zespół Szkół w Kórniku  – 31 marca 
(godz. 10.00-12.00),

•  Liceum Ogólnokształcące w Puszczyko-
wie – 24 marca oraz 21 kwietnia
(godz. 9.00),

•  Zespół Szkół w Bolechowie – 24 marca 
(godz. 9.00-13.00),

•  Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu – 30 mar-
ca (godz. 16.30),oraz 31 marca
(godz. 9.30),

•  Zespół Szkół nr 2 w Swa-
rzędzu – 14 kwietnia (godz. 
10.00-15.00),

•  Zespół Szkół w Rokietnicy – 
17 marca (godz. 10.00),

•  Technikum w Poznaniu,
ul. Rubież 20 - 31 marca 
(godz. 9.00-12.00),

•  Szkoła w Murowanej Goślinie, 
ul. Szkolna 21 kwietnia 
(godz. 10.00),

•  Zespół Szkół w Mosinie 
– 17 marca (godz. 9.00-12.00),

•  Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci 
Niewidomych w Owińskach
 – 14 kwietnia (godz. 10.00). 

Terminy spotkań można również 
znaleźć na stronach internetowych 
szkół.

Małgorzata Roszak
Wydział Edukacji

 XVI Targi Edukacyjne

Ofertę blisko 200 szkół i 50 uczelni z kraju i z zagranicy można było poznać podczas 
XVI edycji Targów Edukacyjnych. Impreza odbyła się w dniach 3-5 lutego na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wśród wystawców nie zabrakło szkół po-
nadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański.  

Powiatowe placówki po raz pierwszy prezentowały się na wspólnym stoisku
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W obchodach jubileuszu udział wzięli m.in.: 
posłowie Bożena Szydłowska i Arkady Fiedler; 
Elżbieta Walkowiak, Wielkopolska Kurator 
Oświaty oraz Anna Tomicka, Burmistrz Swarzę-
dza. W uroczystości uczestniczyli również szefo-
wie współpracujących ze szkołą fi rm – Michael 
Kleiß z Volkswagen Poznań oraz Maciej Kajka 
z SKF Polska. Przemysławowi Jankiewiczowi, 
dyrektorowi "Swarzędzkiej Jedynki” gratulowa-
li także przedstawiciele szkół partnerskich – Hu-
bert Kornek z Johanes-Selenka-Schule w Braun-
schweigu oraz Roland Gunther i Oliver Girland 
z Teodor-Litt-Schule w Giessen. 

W swoim wystąpieniu Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański podkreślał, że „Jedynka” 
stała się w ostatnich latach jedną z najlep-
szych i najnowocześniejszych szkół ponad-
gimnazjalnych w regionie. Starosta dodał, 
że największym atutem Zespołu Szkół jest 
wprowadzenie rozwiązań edukacyjnych, które 
przynoszą wymierne efekty. Dzięki współpra-
cy szkoły z poznańską fabryką Volkswagena 
absolwenci swarzędzkiej placówki nie powin-
ni mieć bowiem w przyszłości problemu ze 
znalezieniem pracy. 

Stanisław Marczak, wiceprezes Wielkopol-
skiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu uho-
norował sztandar ZS nr 1 Medalem im. Jana 
Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Pol-
skiego”. Natomiast dyrektor swarzędzkiej pla-
cówki wręczył przyjaciołom szkoły pamiątko-
we „Złote Jedynki”. 

Spotkanie uświetniły artystyczne występy 
wychowanków „Jedynki”. Młodzież zapre-
zentowała niecodzienny spektakl, łączący mu-
zykę, poezję i… informatykę.

W ramach obchodów jubileuszu w Zespo-
le Szkół nr 1 odbył się również Turniej Piłki 
Ręcznej o Puchar Starosty Poznańskiego.

 na podstawie informacji otrzymanych
od ZS nr 1 w Swarzędzu

Anna Jacznik
Gabinet Starosty

Półwiecze „Swarzędzkiej Jedynki”

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu ma już 50 lat. Ju-
bileusz, który uroczyście świętowano 9 lutego, zgromadził uczniów, nauczycieli, ab-
solwentów oraz liczne grono przyjaciół prowadzonej przez Powiat Poznański placów-
ki. Podczas uroczystości otwarto nowocześnie wyposażoną pracownię elektrotechniki 
i elektromechaniki.

Społeczność ZS nr 1 w Swarzędzu 
świętowała jubileusz swojej placówki
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Obchody jubileuszu nie mogły odbyć się bez tradycyjnego tortu

Uroczystość ubarwiły występy uczniów „Swarzędzkiej Jedynki”
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Luboń nagrodził 
„Siewców Roku”

Znamy już zwycięzców drugiej edycji 
konkursu o tytuł „Siewcy Roku”. Wyniki 
zostały ogłoszone podczas uroczystej gali, 
która odbyła się w czwartek 16 lutego w Ho-
telu Poznańskim w Luboniu.

Celem konkursu jest promowanie osób, 
które mają istotny wpływ na życie kultural-
ne, popularyzację sportu, potencjał gospo-
darczy oraz aktywizację społeczności lokal-
nej Lubonia. 

Gospodarzami spotkania byli: Dariusz 
Szmyt, Burmistrz Lubonia oraz Marek Ha-
mulczyk, Przewodniczący Rady Miasta. Za-
proszenie na galę przyjęli m.in. radni Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, radni powia-
towi, samorządowcy z sąsiadujących z Lubo-
niem gmin, ubiegłoroczni laureaci konkursu 
oraz tegoroczni nominowani.

Kandydatów do zwycięstwa w czterech 
kategoriach: kultura, sport, biznes i życie pu-
bliczne zgłaszali mieszkańcy Lubonia. No-
minowanych do tytułu „Siewcy Roku” oraz 
zwycięzców wskazała Kapituła Konkursu pod 
przewodnictwem Burmistrza. 

Zdobywcą statuetki w kategorii „biznes” 
został Janusz Kołodziejczyk, Prezes Zarządu 
i dyrektor Przedsiębiorstwa Innowacyjno-
Wdrożeniowego Lubanta SA. W kategorii 
„sport” zwyciężył Maciej Kędziora, Prezes 
Lubońskiego Klubu Tenisa Stołowego. Laur 
w kategorii „kultura” odebrał Stanisław Ma-
lepszak, regionalista i autor książek o Lubo-
niu. W dziedzinie „życie publiczne” nagrodę 
otrzymał pośmiertnie Włodzimierz Kaczma-
rek, wieloletni Burmistrz Lubonia.

Na zakończenie spotkania lubonianin To-
masz Nowacki wykonał utwory na fortepian 
Fryderyka Chopina, Jana Sebastiana Bacha, 
Franciszka Liszta oraz Johanna Brahmsa.

Angelika Kurtys
Urząd Miasta Luboń 

Sześćdziesiąt rodzin z gminy Swarzędz 
otrzymało laptopy z dostępem do Internetu. 
Sprzęt komputerowy trafi ł do najuboższych 
mieszkańców w ramach drugiej edycji re-
alizowanego przez Gminę projektu walki 
z wykluczeniem cyfrowym. Uczestnicy pro-
gramu przejdą również szkolenia z obsługi 
otrzymanego sprzętu.  

Dodatkowo władze Gminy zakupiły 60 
komputerów stacjonarnych dla gminnych 
szkół, bibliotek oraz Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. 

Projekt o wartości ponad 1 mln zł uzyskał 
dofi nansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013. Wysokość unijnego wsparcia wyniosło 

85 % całej kwoty, pozostała kwota pochodzi 
z budżetu Gminy Swarzędz.

Podczas pierwszej edycji projektu w 2009 
roku laptopy otrzymało sto rodzin. Swarzę-
dzanie skorzystali również z profesjonalnie 
przeprowadzonego szkolenia komputerowego. 

Warto podkreślić, że Gmina Swarzędz jako 
pierwszy samorząd w Wielkopolsce sięgnęła 
po unijne fundusze na walkę z wykluczeniem 
cyfrowym. Dzięki swojemu doświadczeniu 
gminni specjaliści mogą wspierać inne samo-
rządy z regionu w staraniach o uzyskanie do-
fi nansowania na podobne działania.  

Maciej Woliński
Rzecznik prasowy 

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

Swarzędz po raz kolejny rozdał laptopy

Podczas gali z recitalem wystąpił lubonianin Tomasz Nowacki
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Przedstawiciele władz państwowych i sa-
morządowych oraz mieszkańcy aglomera-
cji poznańskiej wzięli udział w obchodach 
67. rocznicy zakończenia walk o Poznań. 
Uroczystości odbyły się 23 lutego na gór-
nym tarasie Cytadeli. 

W obchodach upamiętniających kolejną 
rocznicę wyzwolenia stolicy Wielkopolski 
spod okupacji niemieckiej uczestniczył Zyg-
munt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu 
Poznańskiego, który złożył kwiaty pod pomni-
kami Cytadelowców, Żołnierzy Radzieckich 
i Alianckich.  

Dwudziestego trzeciego lutego 1945 roku 
rozpoczęła się decydująca ofensywa wojsk 
radzieckich na Cytadeli – górującym nad mia-
stem Forcie Winiary, będącym ostatnim punk-
tem niemieckiego oporu. Według szacunków 
historyków niemiecki garnizon liczył wów-
czas około 15 tysięcy żołnierzy. Armia Czer-
wona dysponowała podobną liczbą wojsko-
wych, miała jednak znaczną przewagę w ilości 
sprzętu bojowego. Po ciężkich walkach nie-
miecka załoga poddała się.

Miesięczne walki o Poznań pochłonęły 
wiele ofi ar, w tym około 6 tys. Rosjan; 5 tys. 
Niemców; 600 cywilnych mieszkańców mia-
sta i przeszło setkę poznaniaków uczestniczą-
cych w szturmie na Cytadelę.

Tomasz Skupio
Asystent Starosty

Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego 
oddał hołd żołnierzom poległym w walkach o Poznań
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O ponad półtora tysiąca książek w alfa-
becie Braille’a wzbogaciła się biblioteka 
Specjalnego Ośrodka Dla Dzieci Niewido-
mych w Owińskach. Dzięki przystosowaniu 
książek do potrzeb osób niewidomych wy-
chowankowie Ośrodka mają dostęp do ta-
kich samych podręczników jak ich widzący 
koledzy. 

Adaptacja do systemu Braille’a polega na 
pobraniu w wersji elektronicznej treści pod-
ręcznika dostępnego w tzw. czarnodruku i wy-
drukowaniu go w brajlu na specjalistycznych 
urządzeniach. 

Powiat Poznański pozyskał środki na wy-
druk podręczników z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, przystępując do projektu wyrów-
nywania szans edukacyjnych niewidomych 

i niedowidzących uczniów. W ramach otrzy-
manej z MEN dotacji w wysokości ok. 114 tys. 
zł do biblioteki powiatowej placówki trafi ło 
1769 książek. Mogą z nich korzystać ucznio-
wie wchodzących w skład Ośrodka szkoły 
podstawowej, gimnazjum, liceum ogólno-
kształcącego, liceum profi lowanego i szkoły 
zawodowej. 

Do tej pory Ośrodek w Owińskach nie 
posiadał kompletów aktualnych, zgodnych 
z podstawą programową, podręczników dla 
niewidomych wychowanków. Nauczyciele 
często przygotowywali najbardziej potrzebne 
fragmenty czarnodruków w piśmie Braille’a 
metodą chałupniczą. 

Marzena Ziółkowska
Wydział Edukacji

Podręczniki dla niewidomych uczniów
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Wśród fundacji i stowarzyszeń uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego 
znajduje się 40 organizacji z powiatu poznańskiego. Zachęcamy do wsparcia organizacji z na-
szego regionu!

Numer 
KRS Nazwa OPP Gmina Miejscowość

0000016288 Pobiedziski Klub Tenisowy Pobiedziska Pobiedziska

0000018046 Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Franciszka Murowana 
Goślina Kamińsko

0000021128 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
Im. Leszka Grajka Swarzędz Swarzędz

0000042256 Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej Kórnik Kórnik

0000052441 Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej Dla Sierot Tarnowo
Podgórne Baranowo

0000056937 Fundacja Edukacyjna Im. Jana Pawła II Murowana 
Goślina Murowana Goślina

0000073706 Kostrzyńskie Stowarzyszenie Dorośli - Dzieciom Kostrzyn Kostrzyn

0000075411 Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbor Muśnic-
kiego

Tarnowo
Podgórne Lusowo

0000076193 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Promyk” Komorniki Komorniki

0000104365 Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym Im.Św. Antoniego Mosina Mosina

0000105528 Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa - Organizacja 
Pożytku Publicznego Puszczykowo Puszczykowo

0000120123 Zakłady Kórnickie Kórnik Kórnik

0000131398 Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Niepełno-
sprawnością Intelektualną I Ruchową „Klaudynka” Kórnik Kórnik

0000132851 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Niepełno-
sprawnej Pobiedziska Pobiedziska

 podatku dla OPP 
 z powiatu
 poznańskiego1% 

Trzydziestego kwietnia mija termin składania zeznań podatkowych za 2011 rok. 
Tak jak w poprzednich latach możemy przekazać 1 % swojego podatku wybranej or-
ganizacji pożytku publicznego. W tym celu wystarczy w swoim zeznaniu podatkowym 
wpisać numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) danej organizacji.

Numer 
KRS Nazwa OPP Gmina Miejscowość

0000135268 Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe Puszczykowo Puszczykowo

0000139426 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka W Bninie Kórnik Kórnik

0000140375 Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych

Murowana 
Goślina Murowana Goślina

0000152925 Klub Jeździecki Wechta Komorniki Rosnówko

0000206271 Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Suchy Las Chludowo

0000215529 Stowarzyszenie Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Razem” W Kostrzynie Kostrzyn Drzązgowo

0000222680 Towarzystwo „Poligrodzianie” Tarnowo
Podgórne Przeźmierowo

0000228288 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Wspólna Droga” Luboń Luboń

0000231575 Bukowskie Towarzystwo „Amazonki” Buk Buk

0000245354 Stowarzyszenie „Przyjazny Borówiec” Kórnik Borówiec

0000248232 Dom Na Skale Kórnik Czmoniec

0000257037 Fundacja Rodziny Rozenblat Mosina Krosinko

0000268931 Fundacja „Bread Of Life” Murowana 
Goślina Długa Goślina

0000273079 Stowarzyszenie Teatralne Legion Kórnik Kórnik

0000275600 Nadwarciańskie Stowarzyszenie Obywatelskie Mosina Czapury

0000281903 Swarzędzki Klub Sportowy „Unia” Swarzędz Swarzędz

0000285218 Fundacja Marcinek Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Kórnik Kamionki

0000289111 Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni Murowana 
Goślina Rakownia

0000290988 Fundacja Stworzenia Pana Smolenia Mosina Baranówko

0000292652 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Integracji Gem Czerwonak Miękowo

0000297469 Fundacja „Nowa Droga” Tarnowo
Podgórne Przeźmierowo

0000299918 Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
Kicina I Okolic - „Len” Czerwonak Kicin

0000316203 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin 
„Roktar” Rokietnica Rokietnica

0000330288 Fundacja Na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych 
I Autystycznych „Fiona” Kleszczewo Tulce

0000337401 Klub Sportowy „Anioła - Kostrzyn” Kostrzyn Kostrzyn

0000369245 Uczniowski Klub Sportowy „Zalew” Pobiedziska Jerzykowo

Anna Jacznik
Gabinet Starosty
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