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Starosta 
uhonorowany

Starosta Poznański Jan Grabkowski, decyzją Zarządu 
Klubu Sportowa Polska, został uhonorowany tytułem „Pasjo-
nat Sportowej Polski 2014”.

Wyróżnienie przyznawane jest w ramach Ogólnopolskiego 
Programu „Budujemy Sportową Polskę”. Jego inicjatorem jest 
Klub Sportowa Polska.

Według organizatorów „Pasjonat Sportowej Polski” to pro-
gram, którego celem jest wyróżnienie tych osób, które budują 
sportowe oblicze danej jednostki samorządu terytorialnego, pro-
mują sport i rekreację oraz zachęcają do uprawiania zdrowego 
stylu życia.

Pasjonatem Sportowej Polski może zostać osoba, która poprzez 
swoją pracę zawodową i działalność społeczną przyczynia się do 
upowszechniania kultury fizycznej, działa na rzecz sportu dzieci 
i młodzieży, aktywizuje inne środowiska, jest wzorem i autory-
tetem dla innych.

Wszyscy laureaci tytułu „Pasjonat Sportowej Polski 2014″ 
zostaną uhonorowani dyplomami oraz specjalnymi medalami 
Klubu Sportowa Polska. Wyróżnienia zostaną wręczone pod-
czas Gali Sportowej Polski, która odbędzie się 9 października 
2014 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w War-
szawie.

Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji
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Święto plonów w powiecie

W drugiej połowie sierpnia i w pierwszych dniach września w wielu gminach 
powiatu poznańskiego uroczyście świętowano zakończenie żniw.

Dożynki, mające tradycje sięgające cza-
sów przedchrześcijańskich, to nadal jedno 
z najważniejszych świąt ludowych, pozwa-
lających na ukazanie kulturowego bogactwa 
wsi. Choć współcześnie dożynki kojarzone 
są przede wszystkim z zabawą i rozrywką, 
równie istotny jest ich aspekt obrzędowy. 
Zwyczaje związane ze świętem plonów są nie-
zwykłym, barwnym widowiskiem, które nie 
tylko wskazuje na związki z przeszłością, ale 
także spełnia funkcje integracyjne. Nic więc 
dziwnego, że imprezy dożynkowe licznie gro-
madzą mieszkańców okolicznych miejscowo-
ści, a w spotkaniach chętnie uczestniczą 
również władze powiatu poznańskiego.

Zygmunt Jeżewski, Członek Za-
rządu Powiatu w Poznaniu, odwiedził 
w tym roku Rokietnicę i Dopiewo. To-
masz Łubiński, Wicestarosta Poznański 
– rodzinny Buk, Dopiewo i Swarzędz. 
Z mieszkańcami gmin Czerwonak, 
Kórnik oraz Tarnowo Podgórne święto-
wał natomiast Starosta Poznański. Jan 
Grabkowski dziękował rolnikom nie 
tylko za trud związany ze specyfiką ich 
pracy, ale także za to, że z sukcesami 
podejmują starania, by polskie rolni-
ctwo było coraz bardziej nowoczesne 
i konkurencyjne. Takie spotkania to do-
skonała okazja, by zauważyć rolę, jaką 
spełnia w procesach modernizacyjnych 
samorząd terytorialny. Refleksje staro-
sty dotyczyły zatem podejmowanych 
przez Powiat inicjatyw lokalnych i re-
gionalnych, a także korzyści, jakie wy-

nikają z coraz ściślejszej współpracy różnych 
jednostek samorządowych.

Obchodom dożynek w powiecie poznań-
skim towarzyszył oczywiście bogaty ceremo-
niał, a także program artystyczno-rozrywko-
wy. Każda z gmin przygotowała liczne atrak-
cje tak dla dzieci, jak i dorosłych. Odbyły się 
między innymi występy artystyczne, pokazy 
oraz konkursy, gry i zabawy.

Karolina Korcz 
Gabinet Starosty
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Tegoroczny wieniec dożynkowy Powiatu Poznańskiego.
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Piknik  
„Bezpieczni w powiecie poznańskim”

W sobotę, 13 września, na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bolechowie odbył się piknik 
rodzinny, którego tematyka związana była z szeroko pojętym bezpieczeństwem 
mieszkańców. Dzięki ciekawie zaplanowanemu programowi oraz znakomitej 
pogodzie frekwencja podczas pikniku zaskoczyła nawet organizatorów.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański 
do udziału w tej imprezie zaprosił przedstawi-
cieli Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia 
Ratunkowego, Policji, Wojska Polskiego, Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii. Wszystkie te 
służby przybyły na piknik, by udowodnić licz-
nie obecnym mieszkańcom, że są bezpieczni 
w każdej kryzysowej sytuacji. Festyn był oka-
zją by przyjrzeć się jakim sprzętem dysponują 
służby. Można było również zdobyć praktycz-
ne umiejętności ratownicze, na przykład na-
uczyć się jak wykonać sztuczne oddychanie. 
Była również możliwość sprawdzenia pozio-
mu tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
dwa pokazy symulujące wypadek, w trakcie 
których Straż Pożarna, Pogotowie oraz Policja 
podejmowały wspólne działania dla ratowania 
ofiar. Niecodziennie mamy okazję przyglądać 
się profesjonalnym działaniom służb, połą-
czonym z merytorycznymi wyjaśnieniami ja-
kie czynności są realizowane i dlaczego.

Ponadto organizatorzy pikniku przygotowali 
mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Dzieci mo-
gły usiąść za kierownicą każdego wozu straża-
ckiego, policyjnego i wojskowego. W namiocie 
dymowym, z kaskiem na głowie, mogły po-
czuć się jak strażak w czasie akcji ratunkowej.  

Festyn rozpoczął się od uroczystego przekazania przez Starostę Poznańskiego powiatowym jednostkom Ochotniczych Straży Pożar-
nych sprzętu – sztormiaków i spodniobutów o łącznej wartości blisko 50 tys. zł.
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Nie zabrakło również dmuchanych zjeżdżalni 
i szeregu konkursów, gier i zabaw.

Piknikowi towarzyszyły również rozgrywki 
sportowe: dwubój strażacki oraz mecze piłkar-
skie. Te ostatnie rozgrywali najpierw między 
sobą strażacy, by potem najlepsza drużyna zmie-
rzyła się z reprezentacją Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. I wtedy okazało się, że to strażacy 
mają lepszą kondycję, a może tylko technikę? 
W każdym razie wynik 8:1 dla pożarników nie 
pozostawia wątpliwości, która drużyna była 
lepsza. Zwycięzcy otrzymali puchar z rąk Jana 
Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego.

Warto dodać, że Powiat Poznański wspiera 
finansowo różne służby, mając na uwadze po-
prawę bezpieczeństwa mieszkańców. O tym, 
jak ta pomoc jest realizowana mogli się prze-
konać obecni na pikniku, ponieważ sobotni fe-
styn rozpoczął się od uroczystego przekazania 
powiatowym jednostkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych sprzętu – sztormiaków i spodniobu-
tów o łącznej wartości blisko 50 tys. zł.

Katarzyna Kazmucha 
Referat Współpracy Zagranicznej  

i Promocji Przedsiębiorczości 
Gabinet Starosty

Najmłodsi uczestnicy pikniku w namiocie dymowym, z kaskiem na głowie, mogli poczuć się jak strażak w czasie akcji ratunkowej.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się dwa pokazy symulu-
jące wypadek, w trakcie których Straż Pożarna, Pogotowie oraz 
Policja podejmowały wspólne działania dla ratowania ofiar.

Piknikowi towarzyszyły również rozgrywki sportowe, m.in. dwu-
bój strażacki.
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O edukacji specjalnej 
w Owińskach

Organizacja pracy oraz metody nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
były powodem wizyty Mary Avosani, z prefektury partnerskiego miasta São 
José dos Pinhais w Brazylii. Dyrektor Wydziału Edukacji Specjalnej przez kilka 
dni mieszkała w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Owińskach, by móc jak najlepiej przypatrzyć się pracy jednego z najlepszych 
ośrodków dla dzieci niewidomych w Polsce.

Pobyt rozpoczęło spotkanie z Janem Grab-
kowskim, Starostą Poznańskim, który powitał 
gościa oraz Tomaszem Łubińskim, Wicesta-
rostą Poznańskim, który omówił funkcjono-
wanie placówek szkolno-wychowawczych 
na terenie powiatu, a także nakłady finansowe 
i zadania powiatu związanych z prowadze-
niem tych ośrodków.

O szczegółach funkcjonowania Specjalne-
go Ośrodka dla Dzieci Niewidomych brazylij-
ska dyrektor dowiedziała się podczas pierwszej 
rozmowy z Marią Tomaszewską, Dyrektor 

Ośrodka. Podczas oprowadzania po ośrodku 
Mara Avosani przyjrzała się jak wygląda funk-
cjonowanie placówki od strony organizacyjnej. 
W kolejnych dniach zapoznała się z działaniem 
poszczególnych pracowni, zwiedziła muzeum 
tyflologiczne, park orientacji przestrzennej, 
przyglądała się zajęciom w szkole prowadzo-
nych dla każdej z grup wiekowych, zajęciom re-
habilitacyjnym, funkcjonowaniu internatu. Za-
poznała się z metodyką nauczania. Ze względu 
na całodobowy pobyt w Ośrodku, miała okazję 
przyjrzeć się funkcjonowaniu podopiecznych 
ośrodka od rana do późnego wieczora.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański powitali gościa w Starostwie Powiatowym w Po-
znaniu.
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Uzupełnieniem wiadomości była wizyta 
w Zespole Szkół dla Dzieci Głuchych w Po-
znaniu, gdzie również została przedstawiona 
organizacja pracy szkoły oraz metody uczenia 
jej podopiecznych.

Zdaniem brazylijskiej dyrektor, proble-
my dzieci zarówno niewidomych jak i głu-
chych są podobne w obu krajach: w Polsce 
i Brazylii. Jedyną różnicą jest to, że w Pol-
sce pojawiło się wiele nowych rozwiązań, 
metodyka nauczania się rozwija. I te właśnie 
rozwiązania warto podpatrzyć i zapropono-
wać w ośrodkach specjalnych w Brazylii. Jak 
dodała, pobyt w Ośrodku w Owińskach oraz 
wizyty w szkole dla Dzieci Głuchych były 
dla niej bezcennym czasem, doświadczeniem 
niezwykle ważnym w pracy z brazylijskimi 
ośrodkami.

Poza zajęciami był również czas na zapo-
znanie się z historią i tradycją naszego regio-
nu. Podczas weekendu był czas na zwiedzenie 
instytucji kulturalnych, miejsc pamięci naro-
dowej. Okazało się bowiem, że przodkowie 
Mary Avosani byli Polakami, stąd ogromne 
emocje podczas zwiedzania powiatu poznań-
skiego i miasta Poznań. Duże wrażenie zrobił 

m.in. piękny Zamek w Kórniku oraz historia 
jego właścicieli, a szczególnie kórnickiej Bia-
łej Damy.

Pobyt Mary Avosani jest kolejnym z cyklu 
przedsięwzięć mających na celu wymianę do-
świadczeń z zakresu edukacji oraz wzajemne 
propagowanie kultury i tradycji obu narodów.

Hanna Kolanowska-Pogrzebna 
Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji 

Przedsiębiorczości 
Gabinet Starosty

Maria Tomaszewska, Dyrektor Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Niewidomych w Owińskach omówiła funkcjonowanie ośrodka.

Mara Avosani przyglądała się zajęciom rehabilitacyjnym, prowa-
dzonym w szkole.
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Święto  
w Rokietnicy

Jak co roku, w pierwszą sobotę września, w Rokietnicy można było skosztować 
tradycyjnego w powiecie poznańskim rumpucia. Z daniem tym wiąże się nie 
tylko uczta dla zmysłów, ale także wielki festyn, na którym jak zwykle wszyscy 
świetnie się bawili.

W tym roku w Rokietnicy również nie bra-
kowało atrakcji. Swoje kulinarne stoiska przy-
gotowały sołectwa biorące udział w „Konkur-
sie na najpiękniejsze stoisko” oraz gminne 
restauracje walczące o tytuł „Chochli Gminy 
Rokietnica”. W kapitule oceniającej ich wyro-
by znalazł się m.in. Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański.

On też zachęcał wszystkich gości do spró-
bowania rumpucia, czyli tradycyjnej zupy ja-
rzynowej, przyrządzonej w oparciu o wywar 
mięsny z dodatkiem warzyw, przecieru pomi-
dorowego, jabłek i przypraw.

Impreza pod nazwą „Rokietnica zaprasza 
Wielkopolan na Rumpuć” była też świetną 
okazją do zaprezentowania gminnych talen-
tów. Tym razem na scenie wystąpili mali ar-
tyści z przedszkola „Bajeczka”, Rokiciaki, 
Zespół Dziecięco–Młodzieżowy FAMA, wo-
kaliści Gminnego Ośrodka Kultury, Rokiet-

nicka Orkiestra Dęta oraz ElDorado i Chór 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pod 
Kasztanem”.

Dla wielbicieli kobiecych wdzięków 
i pięknych kreacji przygotowano pokaz mody. 
Kibice sportowi mogli natomiast spotkać się 
z piłkarzami poznańskiego Lecha. Goście mo-
gli też zobaczyć pokazy tańca oraz karate. Nie 
brakowało też konkursów oraz loterii. Na ko-
niec dla wszystkich zagrał zespół Papa D.

Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
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Jan Grabkowski, Starosta Poznański również zachęcał do spró-
bowania rumpucia.

Materiały informacyjne Powiatu Poznańskiego cieszyły się du-
żym zainteresowaniem uczestników festynu, szczególnie rowe-
rzystów.
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Powiat Poznański w Zakopanem

Piąta edycja Europejskich Targów Produktów Regionalnych odbyła się w dniach 
10-17 sierpnia. Na zaproszenie Andrzeja Gąsienicy-Makowskiego, Starosty 
Tatrzańskiego podobnie jak w roku ubiegłym udział w nich wziął Powiat 
Poznański.

Podczas uroczystego otwarcia imprezy 
powiat reprezentował Tomasz Łubiński, Wi-
cestarosta Poznański. Targi poprzedziła kon-
ferencja naukowa poświęcona produktom re-
gionalnym, w tym kierunkom rozwoju rynku 
produktów regionalnych, polityki Unii Euro-
pejskiej i polityki krajowej dotyczących jako-
ści żywności, czy nowelizacji przepisów do-
tyczących rynku świeżych owoców i warzyw. 
Po konferencji w uroczystej paradzie bacow-
skiej zaproszeni goście przejechali na Dolną 
Rówień Krupową, gdzie rozpoczęły się V Tar-
gi Produktów Regionalnych.

Poszczególne dni targowe wypełniała 
prezentacja partnerskich samorządów. Dzień 
z Powiatem Poznańskim pod hasłem „Z Kór-
nika w Tatry, hrabia Władysław Zamoyski” 
przypadł na 12 sierpnia. W trakcie tego dnia 
można było spróbować lokalnych dań, posłu-
chać poznańskiej gwary oraz Kapeli zza Win-
kla, a na stoisku promocyjnym dowiedzieć się 
o produktach turystycznych powiatu poznań-

skiego, takich jak szlaki piesze i rowerowe czy 
wspaniałe zabytki.

W ciągu kilku dni uczestnicy targów 
i zwiedzający mieli okazję również wymienić 
się doświadczeniami z zakresu promowania 
produktów regionalnych.

Według organizatorów, Europejskie Targi 
Produktów Regionalnych to idealna okazja 
na spotkanie z żywą kulturą i tradycją zarów-
no Podtatrza jak i innych regionów Polski 
i z zagranicy. Promocja folkloru, zespołów 
regionalnych, twórców ludowych, produk-
tów regionalnych, a także dostarczenie licznie 
przybywającym turystom i mieszkańcom zna-
komitej zabawy i dobrej muzyki rozrywkowej 
na żywo to główny cel.

Hanna Kolanowska-Pogrzebna 
Referat Współpracy Zagranicznej  

i Promocji Przedsiębiorczości 
Gabinet Starosty

Uczestnicy Europejskich Targów Produktów Regionalnych.
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Folklor nie jedno ma imię

Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Lusowie już po raz piętnasty 
zachwycił licznie zgromadzoną publiczność. Imprezie tradycyjnie towarzyszyły 
„Dożynki u księdza za płotem”.

W uroczystości wziął udział m.in. Starosta 
Poznański, Jan Grabkowski, który otworzył 
XV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklo-
rystycznych. W tym roku mógłby on śmiało 
przebiegać pod hasłem „Folklor nie jedno 
ma imię”.

Byłoby ono bardzo adekwatne, ponieważ 
w Lusowie zaprezentowały się zespoły nie 
tylko z Polski, ale także z Chorwacji, Czech, 
Białorusi, Francji, Hiszpanii, Holandii, Turcji 
i Włoch. W tym ostatnim na scenie zaprezen-
towali się nawet 3-latkowie!

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

Gwiazdą przeglądu był białoruski naro-
dowy Zespół Pieśni Tańca i Muzyki „Biełyje 
Rosy”, odpowiednik polskiego „Mazowsza”. 

Jego członkowie czerpiąc z tradycji tworzą 
własne, unikatowe programy artystyczne.

Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

W uroczystości wziął udział m.in. Starosta Poznański, Jan Grab-
kowski, który otworzył XV Powiatowy Przegląd Zespołów Folk-
lorystycznych.

Wspaniały korowód i obrzęd dożynkowy pokazujący prace na roli, a później ich zakończenie przygotował Zespół Pieśni i Tańca „Lu-
sowiacy”.
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UchWAły 
podjęte podczas Sesji Rady Powiatu w Poznaniu  
w dniu 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XLII/412/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia „Aktualizacji Programu usu-
wania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest 
na terenie powiatu poznańskiego”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r. 
poz. 595 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 
379) oraz założeniami Programu Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętego w załączniku 
do Uchwały Rady Ministrów w  dniu 14 lipca 2009 
roku nr 122/2009 (M.P. Nr 50, poz. 735), Rada Powiatu 
w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się „Aktualizację Programu usuwania azbe-
stu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie po-
wiatu poznańskiego” stanowiący załącznik do niniej-
szej uchwały.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr XXI/165/III/2008 Rady Powia-
tu Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie 
uchwalenia „Programu usuwania azbestu oraz wyro-
bów zawierających azbest na terenie powiatu poznań-
skiego”.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/413/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: powierzenia Gminie Rokietnica zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 
nr 2424P w m. Kiekrz oraz 2425P w m. Rokietnica 
i w m. Rostworowo.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r. 
poz. 595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, DZ.U. 
z 2014 r. poz. 379) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 260 
z późn. zm.: Dz. U z 2013 r. poz. 843, poz. 1543, Dz. 
U. z 2014 r. poz. 659), Rada Powiatu uchwala, co na-
stępuje:

§ 1.
1. Powierza się Gminie Rokietnica zadania zarządza-

nia drogami powiatowymi nr 2424P relacji Rokiet-
nica -Kiekrz i  2425P relacji Żydowo – Rokietnica 
w zakresie dotyczącym:
1) opracowania dokumentacji technicznej dla bu-

dowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2425P 
na odcinku od przejazdu kolejowego na ul. Ko-
lejowej w m. Rokietnica do skrzyżowania ul. Ro-
kietnickiej z ul. Modrzewiową w m. Rostworowo,

2) budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 
2425P na odcinku od przejazdu kolejowego na ul. 
Kolejowej w  m. Rokietnica do skrzyżowania ul. 
Rokietnickiej z  ul. Modrzewiową w  m. Rostwo-
rowo,

3) opracowania dokumentacji technicznej dla bu-
dowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2424P 
w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do 
ul. Leśnej,

4) budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 
2424P w  m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od 
S11 do ul. Leśnej,

5) bieżącego utrzymania nowowybudowanych 
chodników, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz 3 i 4. 
będących zadaniami powiatu.

2. Powierzenie zadań, o  których mowa w  ust. 1 pkt 
1-4 następuje na okres do dnia 31 grudnia 2016 r., 
a zadania, o którym mowa ust. 1 pkt 5 na czas nie-
określony.

§ 2.
1. Powierzenie zadania zarządzania publicznymi dro-

gami powiatowymi w zakresie przedstawionym w § 
1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomię-
dzy Wójtem Gminy Rokietnica a Zarządem Powiatu 
w  Poznaniu, które określi także sposób finansowa-
nia zadania.
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2. Zadanie, w zakresie wynikającym z § 1 ust 1 pkt 1-4, 
finansowane będzie ze środków Gminy Rokietnica, 
a  po wykonaniu przekazane zostanie powiatowi 
jako pomoc rzeczowa.

3. Zadanie, w zakresie wynikającym z § 1 ust 1 pkt 5 fi-
nansowane będzie przez Powiat Poznański z dotacji 
finansowej otrzymanej od Gminy Rokietnica.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/414/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Suchy Las.

Na podstawie art. 7a ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 
Dz. U. z 2014 r. poz. 3790) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 art. 
220 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.: Dz. 
U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 
379) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Suchy Las pomocy rzeczowej w po-
staci oświetlenia drogowego ronda oraz oświetlenia 
ulicznego drogi powiatowej nr 2406P w m. Biedrusko 
g. Suchy Las obejmującego:
1. kabel YAKY 4x16 mm2 o długości 450,0 mb;
2. kabel YAKY 4x25 mm2 o długości 491,0 mb;
3. rura osłonowa AROT o długości 61,0mb
4. słup oświetleniowy OTTAWA, długości 9,0m z wy-

sięgnikiem pojedynczym i oprawa oświetlenia ulicz-
nego SGS 102V/100W w ilości 31 szt.

5. szafka oświetleniowa o łącznej wartości 137.543,02zł

§ 2.
1. Pomoc rzeczowa, o której mowa w §1, przekazana 

zostanie w roku 2014.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy rzeczowej, 

o  której mowa w  §1, określone zostaną w  porozu-
mieniu zawartym pomiędzy Gminą Suchy Las a Po-
wiatem Poznańskim.

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

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

Uchwała Nr XLII/415/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: uchylenia uchwał w sprawie powierzenia 
Gminie Swarzędz niektórych zadań zarządzania 
publicznymi drogami powiatowymi.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r. 
poz. 595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. 
z 2014 r. poz. 379) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 260 
z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 843, poz. 1543, Dz. 
U. z 2014 r. poz. 659), Rada Powiatu uchwala, co na-
stępuje:

§ 1.
Uchyla się Uchwałę nr XXXVI/338/IV/2014 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: 
powierzenia Gminie Swarzędz zadania zarządzania 
publicznego drogą powiatową nr 2410P – ul. Średzka 
w m. Swarzędz i m. Zalasewo zmienioną uchwałą Nr 
XXXIX/389/IV/2014 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 
29 kwietnia 2014 r.

§ 2.
Uchyla się Uchwałę nr XXXIX/389/IV/2014 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: 
zmiany Uchwały nr XXXVI/338/IV/2014 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie 
powierzenia Gminie Swarzędz zadania zarządzania 
publicznego drogą powiatową nr 2410P – ul. Średzka 
w m. Swarzędz i m. Zalasewo.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr XLII/416/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Buk z  przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w m. Dakowy Suche, Dobieżynie, Nieprusze-
wie, Szewcach, Otuszu.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Buk pomocy rzeczowej poprzez 
przekazanie zakupionych z  budżetu Powiatu Poznań-
skiego 26 sztuk kompletów (wartość kompletu 275,52 
zł) składających się ze sztormiaka i  spodniobutów, 
o łącznej wartości 7.163,52 zł (słownie siedem tysięcy 
sto sześćdziesiąt trzy zł, pięćdziesiąt dwa grosze).

§ 2.
Przekazywane Gminie Buk komplety składające się 
ze sztormiaka i  spodniobutów przeznaczone zostaną 
dla OSP Dakowy Suche – 5 sztuk, OSP Dobieżyn – 5 
sztuk, OSP Niepruszewo – 6 sztuk, OSP Szewce – 5 
sztuk, OSP Otusz – 5 sztuk.

§ 3.
Zasady przekazania zakupionego sprzętu określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu w Poznaniu z Gminą 
Buk.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/417/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Czerwonak z przeznaczeniem dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Promnicach.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-

dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Czerwonak pomocy rzeczowej 
poprzez przekazanie zakupionych z budżetu Powiatu 
Poznańskiego 6 sztuk kompletów (wartość kompletu 
275,52 zł) składających się ze sztormiaka i  spodnio-
butów, o wartości 1.653,12 zł (słownie tysiąc sześćset 
pięćdziesiąt trzy zł, dwanaście groszy).

§ 2.
Przekazywane Gminie Czerwonak komplety składa-
jące się ze sztormiaka i  spodniobutów przeznaczone 
zostaną dla OSP Promnice – 6 sztuk.

§ 3.
Zasady przekazania zakupionego sprzętu określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu w Poznaniu z Gminą 
Czerwonak.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/418/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Dopiewo z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Palędziu.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Dopiewo pomocy rzeczowej po-
przez przekazanie zakupionych z  budżetu Powiatu 
Poznańskiego 6 sztuk kompletów (wartość kompletu 
275,52 zł) składających się ze sztormiaka i  spodnio-
butów, o wartości 1.653,12 zł (słownie tysiąc sześćset 
pięćdziesiąt trzy zł, dwanaście groszy).
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§ 2.
Przekazywane Gminie Dopiewo komplety składające 
się ze sztormiaka i spodniobutów przeznaczone zosta-
ną dla OSP Palędzie – 6 sztuk.

§ 3.
Zasady przekazania zakupionego sprzętu określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu w Poznaniu z Gminą 
Dopiewo.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/419/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Kleszczewo z przeznaczeniem dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Gowarzewie, Krzyżownikach, Komor-
nikach.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Kleszczewo pomocy rzeczowej 
poprzez przekazanie zakupionych z budżetu Powiatu 
Poznańskiego 16 sztuk kompletów (wartość kompletu 
275,52 zł) składających się ze sztormiaka i  spodnio-
butów, o wartości 4.408,32 zł (słownie cztery tysiące 
czterysta osiem zł, trzydzieści dwa grosze).

§ 2.
Przekazywane Gminie Kleszczewo komplety składają-
ce się ze sztormiaka i spodniobutów przeznaczone zo-
staną dla OSP Gowarzewo – 6 sztuk, OSP Krzyżowniki 

– 5 sztuk, OSP Komorniki – 5 sztuk.

§ 3.
Zasady przekazania zakupionego sprzętu określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu w Poznaniu z Gminą 
Kleszczewo.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/420/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Kostrzyn z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w m. Gułtowy i Brzeźno.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Kostrzyn pomocy rzeczowej po-
przez przekazanie zakupionych z  budżetu Powiatu 
Poznańskiego 10 sztuk kompletów (wartość kompletu 
275,52 zł) składających się ze sztormiaka i spodniobu-
tów, o  wartości 2.755,20 zł (słownie dwa tysiące sie-
demset pięćdziesiąt pięć zł, dwadzieścia groszy).

§ 2.
Przekazywane Gminie Kostrzyn komplety składające 
się ze sztormiaka i spodniobutów przeznaczone zosta-
ną dla OSP Gułtowy – 5 sztuk i OSP Brzeźno – 5 sztuk.

§ 3.
Zasady przekazania zakupionego sprzętu określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu w Poznaniu z Gminą 
Kostrzyn.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr XLII/421/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Kórnik z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kamionkach i Czmoniu.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Kórnik pomocy rzeczowej poprzez 
przekazanie zakupionych z  budżetu Powiatu Poznań-
skiego 11 sztuk kompletów (wartość kompletu 275,52 
zł) składających się ze sztormiaka i  spodniobutów, 
o wartości 3.030,72 zł (słownie trzy tysiące trzydzieści 
zł, siedemdziesiąt dwa grosze).

§ 2.
Przekazywane Gminie Kórnik komplety składające się 
ze sztormiaka i  spodniobutów przeznaczone zostaną 
dla OSP Czmoń – 5 sztuk i OSP Kamionki – 6 sztuk.

§ 3.
Zasady przekazania zakupionego sprzętu określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu w Poznaniu z Gminą 
Kórnik.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/422/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Mosina z  przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowinkach, Pecnej, Radzewicach.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Mosina pomocy rzeczowej poprzez 
przekazanie zakupionych z  budżetu Powiatu Poznań-
skiego 16 sztuk kompletów (wartość kompletu 275,52 
zł) składających się ze sztormiaka i  spodniobutów, 
o wartości 4.408,32 zł (słownie cztery tysiące czterysta 
osiem zł, trzydzieści dwa grosze).

§ 2.
Przekazywane Gminie Mosina komplety składające się 
ze sztormiaka i  spodniobutów przeznaczone zostaną 
dla OSP Nowinki – 5 sztuk, OSP Pecna – 6 sztuk, OSP 
Radzewice – 5 sztuk.

§ 3.
Zasady przekazania zakupionego sprzętu określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu w Poznaniu z Gminą 
Mosina.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr XLII/423/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Murowana Goślina z  przeznaczeniem dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Białężynie, Boduszewie, Dłu-
giej Goślinie, Łopuchowie, Nieszawie, Rakowni.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Murowana Goślina pomocy rzeczo-
wej poprzez przekazanie zakupionej z budżetu Powiatu 
Poznańskiego 30 sztuk kompletów (wartość kompletu 
275,52 zł) składających się ze sztormiaka i  spodnio-
butów, o  wartości 8.265,60 zł (słownie osiem tysięcy 
dwieście sześćdziesiąt pięć zł, sześćdziesiąt groszy).

§ 2.
Przekazywane Gminie Murowana Goślina komple-
ty składające się ze sztormiaka i  spodniobutów prze-
znaczone zostaną dla OSP Boduszewo – 5 sztuk, OSP 
Długa Goślina – 5 sztuk, OSP Łopuchowo – 5 sztuk, 
OSP Nieszawa – 5 sztuk, OSP Rakownia – 5 sztuk, OSP 
Białężyn – 5 sztuk.

§ 3.
Zasady przekazania zakupionego sprzętu określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu w Poznaniu z Gminą 
Murowana Goślina.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/424/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Po-
biedziska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kociałkowej Górce, Latalicach, Węglewie.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Pobiedziska pomocy rzeczowej 
poprzez przekazanie zakupionych z  budżetu Powiatu 
Poznańskiego 15 sztuk kompletów (wartość kompletu 
275,52 zł) składających się ze sztormiaka i spodniobu-
tów, o wartości 4.132,80 zł (słownie cztery tysiące sto 
trzydzieści dwa zł, osiemdziesiąt groszy).

§ 2.
Przekazywane Gminie Pobiedziska komplety składa-
jące się ze sztormiaka i  spodniobutów przeznaczone 
zostaną dla OSP Kociałkowa Górka – 5 sztuk, OSP La-
talice – 5 sztuk, OSP Węglewo – 5 sztuk.

§ 3.
Zasady przekazania zakupionego sprzętu określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu w Poznaniu z Gminą 
Pobiedziska.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr XLII/425/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Miastu 
Puszczykowo z  przeznaczeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Puszczykowie.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Miastu Puszczykowo pomocy rzeczowej 
poprzez przekazanie zakupionych z  budżetu Powiatu 
Poznańskiego 6 sztuk kompletów (wartość kompletu 
275,52 zł) składających się ze sztormiaka i  spodnio-
butów, o wartości 1.653,12 zł (słownie tysiąc sześćset 
pięćdziesiąt trzy zł, dwanaście groszy).

§ 2.
Przekazywane Miastu Puszczykowo komplety składa-
jące się ze sztormiaka i  spodniobutów przeznaczone 
zostaną dla z  przeznaczeniem dla OSP Puszczykowo 

– 6 sztuk.

§ 3.
Zasady przekazania zakupionego sprzętu określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu w  Poznaniu z  Mia-
stem Puszczykowo.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/426/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Rokietnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mrowinie i Przybrodzie.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Rokietnica pomocy rzeczowej 
poprzez przekazanie zakupionych z  budżetu Powiatu 
Poznańskiego 11 sztuk kompletów (wartość kompletu 
275,52 zł) składających się ze sztormiaka i spodniobu-
tów, o wartości 3.030,72 zł (słownie trzy tysiące trzy-
dzieści zł, siedemdziesiąt dwa grosze).

§ 2.
Przekazywane Gminie Rokietnica komplety składające 
się ze sztormiaka i  spodniobutów przeznaczone zo-
staną dla OSP Mrowino – 6 sztuk, OSP Przybroda – 5 
sztuk.

§ 3.
Zasady przekazania zakupionego sprzętu określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu w Poznaniu z Gminą 
Rokietnica.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr XLII/427/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Stęszew z  przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Stęszewie.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Stęszew pomocy rzeczowej poprzez 
przekazanie zakupionych z  budżetu Powiatu Poznań-
skiego 6 sztuk kompletów (wartość kompletu 275,52 zł) 
składających się ze sztormiaka i spodniobutów, o war-
tości 1.653,12 zł (słownie tysiąc sześćset pięćdziesiąt 
trzy zł, dwanaście groszy).

§ 2.
Przekazywane Gminie Stęszew komplety składające się 
ze sztormiaka i  spodniobutów przeznaczone zostaną 
dla OSP Stęszew – 6 sztuk.

§ 3.
Zasady przekazania zakupionego sprzętu określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu w Poznaniu z Gminą 
Stęszew.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/428/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Suchy Las z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zielątkowie i Chludowie.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Suchy Las pomocy rzeczowej po-
przez przekazanie zakupionych z  budżetu Powiatu 
Poznańskiego 10 sztuk kompletów (wartość kompletu 
275,52 zł) składających się ze sztormiaka i spodniobu-
tów, o  wartości 2.755,20 zł (słownie dwa tysiące sie-
demset pięćdziesiąt pięć zł, dwadzieścia groszy).

§ 2.
Przekazywane Gminie Suchy Las Kostrzyn komple-
ty składające się ze sztormiaka i  spodniobutów prze-
znaczone zostaną dla OSP Zielątkowo – 5 sztuk i OSP 
Chludowo – 5 sztuk.

§ 3.
Zasady przekazania zakupionego sprzętu określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu w Poznaniu z Gminą 
Suchy Las.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr XLII/429/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Tarnowo Podgórne z  przeznaczeniem dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Lusowie i  Ceradzu Kościel-
nym.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 15 i 16, art. 7a oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 
216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Tarnowo Podgórne pomocy rzeczowej 
poprzez przekazanie zakupionych z  budżetu Powiatu 
Poznańskiego 11 sztuk kompletów (wartość kompletu 
275,52 zł) składających się ze sztormiaka i spodniobu-
tów, o wartości 3.030,72 zł (słownie trzy tysiące trzy-
dzieści zł, siedemdziesiąt dwa grosze).

§ 2.
Przekazywane Gminie Tarnowo Podgórne komplety 
składające się ze sztormiaka i  spodniobutów przezna-
czone zostaną dla OSP Lusowo – 6 sztuk i OSP Ceradz 
Kościelny – 5 sztuk.

§ 3.
Zasady przekazania zakupionego sprzętu określi umo-
wa zawarta przez Zarząd Powiatu w Poznaniu z Gminą 
Tarnowo Podgórne.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/430/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Dzia-
łań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2014- 2020”.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r. 
poz. 595 ze zmianami: Dz. U. z  2013 r. poz. 645, Dz. 
U. z  2014 r. poz. 379) oraz art. 35a ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami: Dz. 
U. z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, 
Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, 1456, Dz. 
U. z 2013 r. poz.73, 675, 791, 1446 i 1645, Dz. U. z 2014 
r. poz. 598, 877) Rada Powiatu w  Poznaniu uchwala, 
co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się „Powiatowy Program Działań Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 2014- 2020” stanowiący za-
łącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/431/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia Programu działań Powiatu Po-
znańskiego w  zakresie promocji i  ochrony zdrowia 
na lata 2014-2018.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 4 i 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. 
poz.379) oraz art. 8 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 



20 w r z e s i e ń  2 0 1 4 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

2004r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 
poz. 1027, Nr 141 poz. 888, Nr 216 poz. 1367, Nr 225 
poz. 1486, Nr 227 poz. 1505, Nr 234 poz. 1570, Nr 237 
poz. 1654; z 2007r. Nr 166 poz. 1172; z 2009r. Nr 6 poz. 
33, Nr 22 poz. 120, Nr 26 poz. 157, Nr 38 poz. 299, Nr 
92 poz. 753, Nr 97 poz. 800, Nr 98 poz. 817, Nr 111 poz. 
918, Nr 118 poz. 989, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 
1278, Nr 178 poz. 1374; z  2010r. Nr 50 poz. 301, Nr 
107 poz. 679, Nr 125 poz. 842, Nr 127 poz. 857, Nr 165 
poz. 1116, Nr 182 poz. 1228, Nr 205 poz. 1363, Nr 225 
poz. 1465, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1723 i 1725; 
z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81 poz. 440, 
Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657, Nr 
122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 
poz. 1016, Nr 205 poz. 1203, Nr 232 poz. 1378; z 2012 
r. poz. 123, 476, 1016, 1342 i 1548; z 2013r. poz. 154, 
879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650; z 2014 r. poz. 24, 295, 
496, 567, 619 i 773), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala 
co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Program działań Powiatu Poznańskiego 
w  zakresie promocji i  ochrony zdrowia na lata 2014-
2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/432/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia od Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej zadania z zakresu administracji rządowej

Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz ust. 12 pkt 8a ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 
379), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się wolę przyjęcia od Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej do realizacji w  okresie od 1.09.2014 r. 
do 31.12.2014 r. zadania z zakresu administracji rządo-
wej pod nazwą” Dofinansowanie zakupu i/lub wydru-
ku podręczników szkolnych i  książek pomocniczych 
dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół 
lub placówek, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Poznański”, wykonywanego na podstawie art. 
71d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

§ 2.
Szczegółowy zakres zadania, o  którym mowa w  § 1 
przyjętego przez Powiat Poznański do realizacji, w tym 
wysokość środków finansowych przekazanych przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, określi porozumie-
nie zawarte z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/433/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w  sprawie: zatwierdzenia preliminarza wydatków 
z  budżetu powiatu poznańskiego w  2014 roku na 
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków (II nabór wniosków).

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z  dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 
r. poz.595, ze zmianami: 2013, poz. 65; 2014, poz.379) 
w związku z art. 81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 
roku o  ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568, ze zmianami: Dz. 
U. z 2004 r.; Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390, Dz. U. 
z 2006 r.; Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, Dz. U. z 2009 
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r.; Nr 31 poz. 206, Nr 192 poz. 1394, Nr 97 poz. 804, 
Dz. U. z 2010 r.; Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871) oraz 
uchwały Nr XXIX/270/IV/2013 Rady Powiatu w  Po-
znaniu z  dnia 27 czerwca 2013 r. w  sprawie: określe-
nia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na tere-
nie powiatu poznańskiego, Rada Powiatu w Poznaniu 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się preliminarz wydatków z  budżetu po-
wiatu poznańskiego w  2014 roku na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budow-
lanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
(II nabór wniosków). Preliminarz ten stanowi załącz-
nik do niniejszej uchwały.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/434/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 27 sierpnia 2014

w  sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego 
na rok 2014.

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 2013r, poz. 595 ze zm.), art. 211, 
212, 214 pkt 1, art. 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, 
poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, 
co następuje:

W  uchwale Rady Powiatu w  Poznaniu z  dnia 11 grud-
nia 2013r. Nr XXXV/326/IV/2013 w  sprawie uchwale-
nia budżetu powiatu na rok 2014, zmienionej uchwałą 
Rady z dnia 29 stycznia 2014r. nr XXXVI/357/IV/2014, 

zmienionej uchwałą Rady z  dnia 19 lutego 2014r. nr 
XXXVII/362/IV/2014, zmienionej uchwałą Rady z dnia 
18 marca 2014r. nr XXXVIII/374/IV/2014, zmienionej 
uchwałą Zarządu z dnia 31 marca 2014r. Nr 2552/2014, 
zmienionej uchwałą Rady z  dnia 29 kwietnia 2014r. nr 
XXXIX/390/IV/2014, zmienionej uchwałą Rady z  dnia 
27 maja 2014r. nr XL/397/IV/2014, zmienionej uchwa-
łą Rady z  dnia 18 czerwca 2014r. nr XLI/409/IV/2014, 
zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 27 czerwca 2014r. Nr 
2707/2014, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 31 lipca 
2014r. Nr 2759/2014, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
W paragrafie 1:
1. Zmniejsza się o kwotę 866.190zł dochody budżetu 

Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą 
231.954.267zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:
1) zwiększa się o kwotę 645.880zł dochody bieżące, 

które po zmianie wynoszą 216.086.802zł (zgodnie 
z załącznikiem nr 1A),

2) zmniejsza się o  kwotę 1.512.070zł dochody ma-
jątkowe, które po zmianach wynoszą 15.867.465zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 1B).

2. W dochodach, o których mowa w ust.1 dokonuje się 
następujących zmian:
1) zwiększa się o  kwotę 15.955zł dotacje na rea-

lizację zadań z  zakresu administracji rządowej 
i  innych zleconych jednostce samorządu teryto-
rialnego innymi ustawami oraz zadań wykony-
wanych na mocy porozumień, które po zmianach 
wynoszą w kwocie 18.763.941zł (zgodnie z załącz-
nikiem nr 1),

2) zmniejsza się o kwotę 233.284zł dotacje i środki 
zewnętrzne na finansowanie wydatków i  reali-
zację zadań finansowanych z  udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fi-
nansach publicznych, które po zmianach wynoszą 
12.448.186zł (zgodnie z załącznikiem nr 1D).

§ 2.
W paragrafie 2:
1. Zmniejsza się o  kwotę 866.190zł wydatki budżetu 

Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 
239.670.055zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:
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1) zwiększa się wydatki bieżące o  kwotę 831.629zł, 
które po zmianie wynoszą 198.714.823zł, (zgod-
nie z załącznikiem nr 2A),

2) zmniejsza się o kwotę 1.697.819zł wydatki mająt-
kowe, które po zmianach wynoszą 40.955.232zł, 
(zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym zmniejsza 
się o  kwotę 559.942zł dotacje majątkowe, które 
po zmianie wynoszą 8.391.663zł (zgodnie z  za-
łącznikiem nr 2C).

2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt.1 doko-
nuje się następujących zmian:
1) zwiększa się o  kwotę 15.955zł wydatki na rea-

lizację zadań z  zakresu administracji rządowej 
i  innych zleconych jednostce samorządu teryto-
rialnego innymi ustawami oraz zadań wykony-
wanych na mocy porozumień, które po zmianach 
wynoszą w kwocie 18.763.941zł (zgodnie z załącz-
nikiem nr 2),

2) zwiększa się o  kwotę 336.886zł wydatki na wy-
nagrodzenia i  składki od nich naliczane, które 
po zmianie wynoszą 97.348.137zł (zgodnie z  za-
łącznikiem nr 3),

3) zmniejsza się o  kwotę 4.275zł świadczenia 
na rzecz osób fizycznych, które po zmianach wy-
noszą 7.046.463zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

4) zwiększa się o kwotę 50.000zł wydatki na realiza-
cję zadań realizowanych w drodze umów i poro-
zumień miedzy jednostkami samorządu teryto-
rialnego, które po zmianach wynoszą 4.630.581zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 5),

5) zmienia się wydatki na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które 
wynoszą 13.419.716zł (zgodnie z załącznikiem nr 
7).

§ 3.
W paragrafie 7:
Zmniejsza się o kwotę 90.000zł rezerwy, które po zmia-
nie wynoszą 1.359.100zł, (zgodnie z  załącznikiem nr 
10), w tym:
1. rezerwę celową na wydatki majątkowe, zmniejsza 

się o kwotę 110.000zł, która po zmianach wynosi 
245.000zł (zgodnie z załącznikiem nr 10).

2. zwiększa się o kwotę 20.000zł rezerwę celową na fi-
nansowanie zadań z zakresu oświaty, która po zmia-
nie wynosi 68.870zł.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowią-
zuje w roku budżetowym 2014r.

Uchwała Nr XLII/435/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 

dnia 27 sierpnia 2014r.

w  sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018.

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r, 
poz. 595 ze zm.) art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, 
poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w  Poznaniu uchwala, 
co następuje:

§ 1.
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 11 grud-
nia 2013r. Nr XXXV/325/IV/2013 w  sprawie uchwa-
lenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-
2018, zmienionej uchwałą Rady z  dnia 29 stycznia 
2014r. Nr XXXVI/358/IV/2014, zmienionej uchwałą 
Rady z dnia 19 lutego 2014r. Nr XXXVII/363/IV/2014, 
zmienionej uchwałą Rady z dnia 18 marca 2014r. Nr 
XXXVIII/375/IV/2014, zmienionej uchwałą Rady 
z  dnia 29 kwietnia 2014r. Nr XXXIX/391/IV/2014, 
zmienionej uchwałą Rady z  dnia 27 maja 2014r. Nr 
XL/398/IV/2014,, zmienionej uchwałą Rady z dnia 18 
czerwca 2014r. Nr XLI/410/IV/2014, wprowadza się 
zmianę załącznika nr 1 i nr 2, które otrzymują brzmie-
nie jak w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 2.
Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyję-
tych wartości.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLII/436/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/339/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 r. 
w  sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2411P – 
ul. Średzka w m. Kostrzyn.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r. 
poz. 595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645, Dz. U. 
z 2014 r. poz.379) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 260 
z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 843, poz. 1543, Dz. 

U. z  2014 r. poz. 659), Rada Powiatu uchwala, co na-
stępuje:

§ 1.
W  uchwale Nr XXXVI/339/IV/2014 Rady Powiatu 
w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 r. w  sprawie: po-
wierzenia Gminie Kostrzyn zadania zarządzania pub-
liczną drogą powiatową nr 2411P – ul. Średzka w  m. 
Kostrzyn, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 2. Zadanie, o którym mowa w § 1, finansowane bę-
dzie ze środków Powiatu Poznańskiego w  kwocie sta-
nowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej 
niż 150.000,00 zł, a w pozostałym zakresie finansowane 
będzie ze środków Gminy Kostrzyn.”

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia do uchwał wraz z objaśnieniami i załącz-
nikami znajdują się na stronie na stronie internetowej 
bip.powiat.poznan.pl, w  zakładce Uchwały Rady Po-
wiatu.
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SPRAWOZdAniA
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu 
od 16 czerwca do 22 sierpnia 2014 r.

Zarząd Powiatu odbył 12 protokołowanych posiedzeń: 
17, 27 czerwca, 4, 8, 11, 16, 24, 31 lipca, 7, 12, 19, 22 
sierpnia 2014r.

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospoda-
rowania przestrzennego – 23 postanowienia,

2. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
gadżetów, artykułów oraz materiałów reklamowych 
z logo Powiatu Poznańskiego, z podziałem na 27 czę-
ści. Zarząd zatwierdził w zakresie:

 − Części nr 1 – Artykuły papiernicze – wybór oferty 
złożonej przez Kuźnię Pomysłów Radosław Ko-
zera z siedzibą w Szczecinie, za kwotę 14.170,00zł 
brutto. Na realizację zamówienia zamierzano 
przeznaczyć kwotę 16.753,83zł brutto,

 − Części nr 2 – Torby podróżne – wybór oferty zło-
żonej przez Lider Magdalena Chojnacka z siedzibą 
we Wrześni, za kwotę 4.457,52zł brutto. Na reali-
zację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
7.084,21zł brutto,

 − Części nr 3 – Czapka baseballowa – wybór oferty 
złożonej przez Agencję Promocyjną STYLLE s.c. 
Iwona Kosakowska Agata Kasprzak z  siedzibą 
w Poznaniu, za kwotę 1.240,00zł brutto. Na reali-
zację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
2.078,70zł brutto,

 − Części nr 4 – Naklejki – wybór oferty złożonej 
przez ETICOD Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, 
za kwotę 1.252,80zł brutto. Na realizację zamó-
wienia zamierzano przeznaczyć kwotę 2.742,90zł 
brutto,

 − Części nr 5 – Notes z kalkulatorem – wybór oferty 
złożonej przez FASHION GENERATION 2000 
Filinna Mazzotta z siedzibą w Poznaniu, za kwo-
tę 1.733,70zł brutto. Na realizację zamówienia 

zamierzano przeznaczyć kwotę 1.463,70zł brutto. 
W budżecie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone 
zostały środki finansowe niezbędne do wykona-
nia zadania w  wysokości odpowiadającej cenie 
brutto wybranej oferty,

 − Części nr 6 – Czyścik do telefonów komórkowych 
– wybór oferty złożonej przez ART BUYERS Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, za kwotę 4.780,00zł 
brutto. Na realizację zamówienia zamierzano 
przeznaczyć kwotę 3.813,00zł brutto. W  budże-
cie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały 
środki finansowe niezbędne do wykonania zada-
nia w wysokości odpowiadającej cenie brutto wy-
branej oferty,

 − Części nr 7 – Artykuły tenisowe – unieważnia 
się postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na realiza-
cję zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
10.725,60zł brutto,

 − Części nr 8 – Taśma pomiarowa – wybór oferty 
złożonej przez Kuźnię Pomysłów Radosław Koze-
ra z siedzibą w Szczecinie, za kwotę 762,00zł brut-
to. Na realizację zamówienia zamierzano przezna-
czyć kwotę 784,74zł brutto,

 − Części nr 9 – Pamięć USB – wybór oferty złożonej 
przez Kuźnię Pomysłów Radosław Kozera z  sie-
dzibą w  Szczecinie, za kwotę 2.280,00zł brutto. 
Na realizację zamówienia zamierzano przezna-
czyć kwotę 4.777,32zł brutto,

 − Części nr 10 – Torby papierowe – wybór oferty 
złożonej przez Torby Papierowe s.c., A.Z. Dziadek 
z siedzibą w Bielsku-Białej, za kwotę 15.745,00zł 
brutto. Na realizację zamówienia zamierzano 
przeznaczyć kwotę 13.530,00zł brutto. W  budże-
cie Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały 
środki finansowe niezbędne do wykonania zada-
nia w wysokości odpowiadającej cenie brutto wy-
branej oferty,
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 − Części nr 11 – Koszulki i  kurtki – wybór oferty 
złożonej przez Agencję Promocyjną STYLLE s.c. 
Iwona Kosakowska Agata Kasprzak z  siedzibą 
w Poznaniu, za kwotę 23.390,00zł brutto. Na reali-
zację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
35.752,41zł brutto,

 − Części nr 12 – Opaska silikonowa – wybór oferty 
złożonej przez Kuźnię Pomysłów Radosław Ko-
zera z siedzibą w Szczecinie, za kwotę 2.320,00zł 
brutto. Na realizację zamówienia zamierzano 
przeznaczyć kwotę 4.428,00zł brutto,

 − Części nr 13 – Kubki – wybór oferty złożonej 
przez VIDEODRUK Piotr Pronobis z  siedzibą 
we Wrocławiu, za kwotę 9.430,00zł brutto. Na rea-
lizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwo-
tę 10.116,75zł brutto,

 − Części nr 14 – Pudełko reklamowe – wybór oferty 
złożonej przez Kuźnię Pomysłów Radosław Ko-
zera z siedzibą w Szczecinie, za kwotę 3.930,00zł 
brutto. Na realizację zamówienia zamierzano 
przeznaczyć kwotę 4.218,90zł brutto,

 − Części nr 15 – Etui, portfele i  teczka – wybór 
oferty złożonej przez NOVA Sp. z o.o. z siedzibą 
w Żarowie, za kwotę 17.957,86zł brutto. Na reali-
zację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
19.922,31zł brutto,

 − Części nr 16 – Parasol automatyczny – wybór 
oferty złożonej przez Kuźnię Pomysłów Radosław 
Kozera z siedzibą w Szczecinie, za kwotę 704,50zł 
brutto. Na realizację zamówienia zamierzano 
przeznaczyć kwotę 741,08zł brutto,

 − Części nr 17 – Kamizelka ratunkowa – unieważ-
nia się postępowanie, ponieważ nie złożono żad-
nej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na reali-
zację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
1.968,00zł brutto,

 − Części nr 18 – Płyty CD i  DVD – unieważnia 
się postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na realiza-
cję zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
1.156,20zł brutto,

 − Części nr 19 – Artykuły piśmiennicze – wybór 
oferty złożonej przez Lider Magdalena Chojnacka 
z siedzibą we Wrześni, za kwotę 12.398,40zł brut-

to. Na realizację zamówienia zamierzano przezna-
czyć kwotę 18.179,40zł brutto,

 − Części nr 20 – Smycz – wybór oferty złożonej 
przez FOR EVENTS Iwona Kubińska-Siwek 
z  siedzibą w  Kętach, za kwotę 2.475,00zł brutto. 
Na realizację zamówienia zamierzano przezna-
czyć kwotę 3.929,85zł brutto,

 − Części nr 21 – Flagi – wybór oferty złożonej przez 
FOR EVENT5 Iwona Kubińska-Siwek z siedzibą 
w  Kętach, za kwotę 10.909,44zł brutto. Na reali-
zację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
3.756,42zł brutto. W  budżecie Powiatu Poznań-
skiego zabezpieczone zostały środki finansowe 
niezbędne do wykonania zadania w  wysokości 
odpowiadającej cenie brutto wybranej oferty,

 − Części nr 22 – Piłka – wybór oferty złożonej przez 
Agencję Promocyjną STYLLE s.c. Iwona Kosa-
kowska Agata Kasprzak z  siedzibą w  Poznaniu, 
za kwotę 2.630,00zł brutto. Na realizację zamó-
wienia zamierzano przeznaczyć kwotę 3.062,70zł 
brutto,

 − Części nr 23 – Etui na telefon – unieważnia się po-
stępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. Na realizację zamó-
wienia zamierzano przeznaczyć kwotę 1.722,00zł 
brutto,

 − Części nr 24 – Rozetka jednowarstwowa – unie-
ważnia się postępowanie, ponieważ nie złożono 
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na rea-
lizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwo-
tę 4.612,50zł brutto,

 − Części nr 25 – Artykuły rowerowe – unieważnia 
się postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na realiza-
cję zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
14.558,28zł brutto,

 − Części nr 26 – Zawieszka odblaskowa – unieważ-
nia się postępowanie, ponieważ nie złożono żad-
nej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na reali-
zację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
2.952,00 zł brutto,

 − Części nr 27 – Artykuły na potrzeby Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego – wy-
bór oferty złożonej przez MK STUDIO Agencja 
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Reklamowa Mirosław Komin z  siedzibą w  Po-
znaniu, za kwotę 78.212,00zł brutto. Na realiza-
cję zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
90.000,00 zł brutto.

Termin realizacji zadań zaplanowany został na okres:
 − Części nr 1 – 26 – do 30 dni roboczych od daty 

podpisania umowy,
 − Część nr 27 – do 45 dni roboczych od daty pod-

pisania umowy,
3. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu kompu-

terowego bez monitorów w  ilości 10 szt. dla NZOZ 
„Szpital w  Puszczykowie”. Ww. sprzęt jest wycofany 
z użycia, ale sprawny technicznie (nie spełnia wymo-
gów systemowych w związku z przejściem z Windows 
XP na Windows 7 w całym Urzędzie). Do każdej stacji 
roboczej dołączona jest licencja na system Windows 
XP. Wartość przekazanego sprzętu po amortyzacji 
wynosi 0,00zł brutto,

4. w  sprawie przeznaczenia środków finansowych na 
kompleksową obsługę medialną związaną z  Między-
narodowym Turniejem Tenisowym ITF Women’s 
Pro Circuit Powiat Poznański Open, w  wysokości 
129.900,00zł brutto. Turniej odbył się na terenie Cen-
trum Tenisowego Sobota w dniach 21 – 27 lipca 2014r. 
Kompleksową obsługę medialną powierzono nastę-
pującym podmiotom:

 − Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu – w za-
kresie zakupu czasu antenowego w związku z emi-
sją audycji telewizyjnych na kwotę 80.934,00zł 
brutto,

 − Radio Merkury S.A. w Poznaniu – w zakresie za-
kupu czasu antenowego w związku z emisją audy-
cji radiowych na kwotę 19.347,90zł brutto,

 − Głos Wielkopolski – Polska Presse Sp. z o.o. Od-
dział Prasa Poznańska – w zakresie obsługi praso-
wej na kwotę 29.618,10zł brutto,

5. w  sprawie przeprowadzenia postępowania o  udzie-
lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zajęć pozalekcyjnych, 
fakultatywnych, rewalidacyjnych oraz szkoleń wy-
jazdowych skierowanych do wychowanków SOS-

-W  w  Owińskach na potrzeby projektu: „Równe 
szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 

w Owińskach” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, z podziałem na 5 części; zatwierdzenia 
SIWZ; powołania komisji przetargowej. Termin re-
alizacji zamówienia zaplanowany został w  zakresie 
części nr 1 oraz 3-5 na okres do 25 czerwca 2015r., 
a w zakresie części nr 2 do 10 sierpnia 2014r.,

6. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, przeprowa-
dzonego w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane 
w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr 
ZP.272.3.00031.2013 z  dnia 3 września 2013r., doty-
czącej zadania pn.: Wykonanie wewnętrznej instala-
cji gazowej wraz z przebudową technologii kotłowni 
na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, położonego 
w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2. Zarząd wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z  Wykonawcą zaproszo-
nym do wzięcia udziału w negocjacjach tj.: Zakładem 
Techniki Grzewczej Usługi Instalacyjno – Budowlane 
CIEPŁOLECH, Leszek Fenger z siedzibą w Poznaniu, 
za kwotę 41.000,00zł brutto. Termin realizacji zamó-
wienia zaplanowany został na okres do 40 dni od daty 
podpisania umowy,

7. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochro-
ny Środowiska dla Gminy Suchy Las na lata 2014-
2017 z perspektywą na lata 2018-2021. Opinia stano-
wi załącznik do uchwały,

8. w  sprawie przeprowadzenia postępowania w  trybie 
z  wolnej ręki na świadczenie usług polegających na 
holowaniu i  przechowywaniu na parkingu strzeżo-
nym pojazdów z  terenu Powiatu Poznańskiego, usu-
niętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 
1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012r., 
poz. 1137, ze zm.) w ramach zamówienia uzupełnia-
jącego do umowy nr ZP.272.3.00026.2013 z  dnia 8 
lipca 2013r.; zatwierdzenia NWZ; powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach za-
proszono Konsorcjum:

 − Lider – Andrzej Mocydlarz, prowadzący dzia-
łalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług 
Motoryzacyjnych i  Transportowych POLHOL 
Pomoc Drogowa, Andrzej Mocydlarz z  siedzibą 
w Poznaniu,
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 − Partner – Marian Chara, prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Auto – Chara Pomoc 
Drogowa Transport Specjalny, Marian Chara 
z siedzibą w Poznaniu,

 − Partner – Roman Pers, prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą PERS Roman Pers z sie-
dzibą w Suchym Lesie.

Termin realizacji zamówienia zaplanowany został 
na okres do 31 grudnia 2014r.
9. w  sprawie wyrażenia zgody na wykonanie świade-

ctwa charakterystyki energetycznej dla przebudowa-
nych budynków magazynowo – gospodarczych przy 
SOS-W  w  Owińskach przez przedsiębiorców Piotr 
Olszowy i Adam Olszowy, prowadzących działalność 
gospodarczą pod firmą BUD-OWY s.c. Piotr Olszo-
wy, Adam Olszowy z siedzibą w Orzechowie, za kwotę 
1.800,00zł brutto,

10. w  sprawie zlecenia wykonania ekspertyzy mającej 
na celu ocenę wpływu piętrzenia wód Kanału Mo-
sińskiego za pomocą jazu zlokalizowanego w  miej-
scowości Bolesławiec, gm. Mosina, w  km 8+820 
kanału, na tereny przyległe do Kanału Mosińskiego, 
Instytutowi Środowiska Rolniczego i  Leśnego Pol-
skiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu, za kwo-
tę 20.000,00zł brutto. W celu dokonania analizy ko-
nieczne jest:
 − określenie zasięgu cofki oraz przedstawienie profi-

lu podłużnego cieku w jej zasięgu przy maksymal-
nych rzędnych piętrzenia określonych w  pozwo-
leniu wodnoprawnym oraz stwierdzonych przez 
Starostę Poznańskiego przekroczeniach maksy-
malnej rzędnej piętrzenia,

 − dokonanie oceny wpływu piętrzenia na grunty 
osób skarżących się na podtopienia, które ich zda-
niem są wynikiem piętrzenia wód kanału.

 − wskazanie jakie mogą wystąpić negatywne skutki 
piętrzenia wód Kanału Mosińskiego przy mak-
symalnej rzędnej piętrzenia oraz przekroczeniu 
maksymalnej rzędnej piętrzenia,

 − dokonanie oceny wpływu piętrzenia Kanału Mo-
sińskiego na tereny przyległe do kanału za pomo-
cą modelu numerycznego,

 − określenie maksymalnej rzędnej piętrzenia, przy 
której nie będą występować negatywne skutki 
w środowisku i na tereny przyległe do kanału,

 − dokonanie oceny wpływu piętrzenia na grunty 
osób skarżących się na podtopienia, które ich zda-
niem są wynikiem piętrzenia wód kanału,

11. w sprawie uchwalenia projektu założeń do projektu 
budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2015. Zarząd 
przyjął następujące wysokości wskaźników:
 − średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług kon-

sumpcyjnych – 1% (4% w 2014r.)
 − nominalny wzrost wynagrodzeń brutto 4% (pra-

cownicy oświatowi wg odrębnych przepisów, 
PINB wg zawiadomienia Wojewody),

 − średnioroczny wskaźnik cen towarów i  usług in-
westycyjnych – 1% (2,5%),

 − przeciętne wynagrodzenie w  sektorze przedsię-
biorstw – 3.980,00zł (3.740,00zł),

 − minimalne wynagrodzenie za pracę – 1.740,00zł 
(1.680,00zł),

 − odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego 
1.094,00zł (1.200,00zł),

12. w  sprawie skierowania do konsultacji projek-
tu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Po-
znańskiego z  Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w  art. 3 ust. 3 ustawy 
o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontaria-
cie w roku 2015”. Ww. projekt, stanowiący załącznik 
do uchwały, został przekazany do Biura Rady celem 
przeprowadzenia przez Radnych jego konsultacji. 
Powstała w ten sposób wersja projektu po przyjęciu 
przez Zarząd Powiatu, zostanie poddana konsulta-
cjom społecznym,

13. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na dostawę oraz montaż 
drzwi zewnętrznych do budynku Starostwa Powiato-
wego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, przedsię-
biorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod 
nazwą STRUCTUM s.j. Sp. z o.o. z siedzibą w Pozna-
niu, za kwotę 37.535,31zł brutto. Drzwi zewnętrzne 
w systemie Schücko Tür ADS 70.HI z elektroryglem 
rewersyjnym i  samozamykaczem zamontowane zo-
stały na klatkach schodowych w seg. A, B i D,
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14. w  sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjne-
go Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Zmiany 
w  Regulaminie związane są z  nowelizacją ustawy 
z  dnia 20 kwietnia 2004r. o  promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy i dotyczą w głównej mie-
rze następujących obszarów:
 − poprawa jakości usług świadczonych na rzecz 

bezrobotnych – w  tym zakresie nowym rozwią-
zaniem jest wprowadzenie profilowania pomocy 
udzielanej bezrobotnym oraz zlecanie działań ak-
tywizacyjnych,

 − nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc 
pracy i  powrót do zatrudnienia bezrobotnych – 
w  ramach tego obszaru nowelizacja umożliwia 
uzyskanie grantu na telepracę i świadczenia akty-
wizacyjnego oraz pożyczki z Funduszu Pracy na 
utworzenie miejsca pracy lub podjęcie działalno-
ści gospodarczej,

 − wsparcie dla pracodawców zatrudniających bez-
robotnych do 30 roku życia – w tym zakresie prze-
widziano stosowanie dodatkowych instrumentów, 
m.in. bonów szkoleniowych, stażowych, zatrud-
nieniowych oraz bonów na zasiedlenie,

 − wsparcie pracodawców zatrudniających bezro-
botnych, którzy ukończyli 50 rok życia – w  tym 
obszarze wprowadzono możliwość przyznania 
pracodawcy dofinansowania wynagrodzenia za 
zatrudnienie bezrobotnego,

 − wspieranie pracodawców w  podnoszeniu kwali-
fikacji zawodowych pracowników – dla realizacji 
tego działania zostanie powołany Krajowy Fun-
dusz Szkoleniowy (KFS), jednocześnie uchylono 
przepisy ustawy o promocji zatrudnienia dotyczą-
ce tworzenia zakładowego funduszu szkoleniowe-
go, po zmianach koszty kształcenia pracowników 
będą finansowane ze środków KFS,

 − wprowadzenie stanowiska doradcy klienta, do 
zadań, którego należy między innymi stała opieka 
nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w tym 
ustalanie profilu pomocy, przygotowanie i nadzór 
nad realizacją indywidualnego planu działania 
oraz stała współpraca z  pracodawcą w  zakresie 
pomocy określonej w ustawie o promocji zatrud-
nienia,

 − powołanie Powiatowych Rad Rynku Pracy, które 
zastąpią dotychczasowe Rady Zatrudnienia (nowe 
organy opiniodawczo-doradcze będą dysponowa-
ły szerszymi kompetencjami, szczególnie w zakre-
sie działania KFS),

15. w  sprawie przeprowadzenia postępowania o  udzie-
lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty drogowe, polegające 
na wykonaniu miejsc parkingowych wraz z  upo-
rządkowaniem terenu przy Zespole Szkół w  Pusz-
czykowie, ul. Kasprowicza 3; zatwierdzenia SIWZ; 
powołania komisji przetargowej. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 6 tygo-
dni od dnia przekazania terenu budowy,

16. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramo-
wania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu z  podziałem na 2 części; zatwierdzenia SIWZ; 
powołania komisji przetargowej,

17. w  sprawie przeznaczenia środków pieniężnych 
na konserwację urządzeń melioracji wodnej szcze-
gółowej. Zarząd przeznaczył środki w  wysokości 
250.000,00zł na wykonanie prac przez następujące 
spółki wodne:

Poznański Związek Spółek Wodnych w imieniu nastę-
pujących spółek gminnych:

a) Gminnej Spółki Wodnej Czerwonak -12.400,00zł
b) Gminnej Spółki Wodnej Dopiewo -16.325,00zł
c) Gminnej Spółki Wodnej Komorniki – 4.250,00zł
d) Spółki Wodno-ściekowej Miasta Luboń – 800,00zł
e) Gminnej Spółki Wodnej Rokietnica -17.450,00zł
f) Gminnej Spółki Wodnej Stęszew – 20.100,00zł
g) Gminnej Spółki Wodnej Suchy Las -16.950,00zł
h) Gminnej Spółki Wodnej Tarnowo Podgórne 

-18.050,00zł
i) Związek Spółek Wodnych w  Nowym Tomyślu 

w  imieniu Gminnej Spółki Wodnej Zlewni Mo-
gielnicy Wschodniej Buk – 27.800,00zł

j) Gminna Spółka Wodna Kleszczewo -15.100,00zł
k) Spółka Wodno-Melioracyjna „Trojanka” Muro-

wana Goślina -13.250,00zł
l) Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Pobiedzi-

ska – 26.475,00zł
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m) Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Swarzędz 
-18.525,00zł

n) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w  Śremie 
w  imieniu Gminnej Spółki Wodnej Kórnik – 
14.725,00zł

o) Gminna Spółka Wodna Kostrzyn Wlkp. – 
27.800,00zł.

Zaplanowane środki zostały rozdzielone pomiędzy 
wszystkie zainteresowane spółki wodne, proporcjonal-
nie według długości rowów melioracyjnych, którymi 
dana Spółka zarządza,
18. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 

rok 2014,
19. w  sprawie podania do publicznej wiadomości wy-

kazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, sta-
nowiącej udziału wynoszącego 18/100 części w pra-
wie współużytkowania wieczystego gruntu i prawie 
współwłasności budynku położonego w  Poznaniu 
przy ul. Zielonej 8, oznaczonej geodezyjnie: obręb 
Poznań, ark. mapy 28, działka nr 35/2 o pow. 0,2647 
ha, zapisana w księdze wieczystej P01P/00111431/5 
oraz działka nr 34/3 o  pow. 0,0010 ha, zapisana 
w księdze wieczystej P01P/00287506/6 oraz w prawie 
współwłasności budynku położonego na przedmio-
towych działkach. Wykaz, który stanowi załącznik 
do uchwały, został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
na okres 21 dni w Starostwie Powiatowym w Pozna-
niu przy ul. Jackowskiego 18 oraz na tablicy ogłoszeń 
w budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 8. Ponad-
to, informacja o wywieszeniu wykazu została podana 
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 
lokalnej, a  także na stronach internetowych: www.
powiat.poznan.pl i www.bip.powiat.poznan.pl,

20. w  sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji 
zadania publicznego pn. „40 lat Muzeum im. Arka-
dego Fiedlera w kadrze i obiektywie”. Zarząd Powiatu 
stwierdził brak celowości ww. zadania z uwagi na to, 
że Fundacja otrzymała już w 2014r. dotację w wyso-
kości 30.000,00zł na zadania związane z obchodami 
jubileuszu pn. „Dookoła świata z  okazji 40-lecia 
Muzeum im. Arkadego Fiedlera w  Puszczykowie”. 
Ponadto, oferta nie spełniła wymogów formalnych,

21. w  sprawie dokonania obmiaru geodezyjnego wyro-
biska i wyliczenia na jego podstawie ilości wydobyte-

go kruszywa naturalnego dla potrzeb prowadzonego 
postępowania w  związku z  wykonywaniem działal-
ności bez wymaganej przepisami ustawy Prawo geo-
logiczne i górnicze koncesji. Zarząd uchylił Uchwałę 
Nr 2673/2014 z  dnia 10 czerwca 2014r. w  sprawie 
zlecenia tego zadania firmie GEOKOMPLEX Usługi 
geologiczne Zbigniew Marciniak z siedzibą w Gorta-
towie, z uwagi na zależności, które wykluczają moż-
liwość zawarcia umowy, a  które w  dniu składania 
oferty, nie miały miejsca,

22. w sprawie zatwierdzenia wyników przeprowadzenia 
postępowania w trybie z wolnej ręki na świadczenie 
usług polegających na holowaniu i przechowywaniu 
na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu 
Poznańskiego, usuniętych w  trybie art. 130a usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogo-
wym (t.j. Dz. U. z  2012r., poz. 1137, ze zm.) w  ra-
mach zamówienia uzupełniającego do umowy nr 
ZP.272.3.00026.2013 z dnia 8 lipca 2013r. Zarząd wy-
raził zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zapro-
szonym do wzięcia udziału w negocjacjach tj. Kon-
sorcjum: Lider – Andrzej Mocydlarz, Zakład Usług 
Motoryzacyjnych i  Transportowych POLHOL Po-
moc Drogowa z siedzibą w Poznaniu, Partner – Ma-
ria Chara, Auto Chara Pomoc Drogowa Transport 
Specjalny z siedzibą w Poznaniu, Partner – Roman 
Pers, PERS Roman Pers z siedzibą w Suchym Lesie, 
za kwotę 84.400,00zł brutto. Termin wykonania za-
dania zaplanowany został na okres do 31 grudnia 
2014r.,

23. w  sprawie przeprowadzenia postępowania o  udzie-
lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie i dostawę 333.000 
sztuk zwrotnych potwierdzeń odbioru na potrzeby 
Starostwa Powiatowego w  Poznaniu; zatwierdzenia 
SIWZ; powołania komisji przetargowej,

24. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie aktualiza-
cji podstawowej dokumentacji zabytków, prowadze-
nie dla zabytku zbioru dokumentów – wykonanie 
kart ewidencyjnych dla zabytków nieruchomych 
z terenu powiatu poznańskiego (Słupia – zespół koś-
cielny, Trzebaw – siedziba Dyrekcji Wielkopolskiego 
Parku Narodowego dawna rezydencja namiestnika 
Rzeszy Arthura Greisera, Będlewo – budynek miesz-
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kalny, Mosina – zespół młyna, Ługowiny – dwór 
obecnie dom mieszkalny, Głęboczek – budynek 
mieszkalny), z przedsiębiorcą Rafał Plebański Biuro 
Dokumentacji Zabytków z siedzibą w Poznaniu, za 
kwotę 9.100,00zł brutto,

25. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo-
łu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bo-
lechowie Pani Beacie Strama na okres od 1 września 
2014r. do 31 sierpnia 2019r.,

26. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo-
łu Szkół Nr 2 w Swarzędzu panu Tomaszowi Zande-
ckiemu na okres od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 
2019r.,

27. w  sprawie zrzeczenia się prawa pierwokupu nieru-
chomości przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 6 
w Puszczykowie (oznaczonej numerami działek 877 
i 878/1, ark. mapy 8, obręb 0003 – Niwka o łącznej po-
wierzchni 8.234 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań 

– Stare Miasto w Poznaniu, Wydział VI Ksiąg Wieczy-
stych prowadzi księgę wieczystą nr P02P/00211741/9, 
zabudowanej budynkiem składającym się z  wyod-
rębnionych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz 
z  udziałami w  nieruchomości wspólnej) oraz nie-
ruchomości w rejonie ulic Marii Konopnickiej, gen. 
Józefa Bema i Narcyzowej w Puszczykowie (oznaczo-
nej numerami działek 950/4, 950/6 i 950/7, ark. mapy 
9, obręb 0003 – Niwka, o łącznej powierzchni 77.817 
m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto 
w Poznaniu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowa-
dzi księgę wieczystą nr P02P/00133313/9). Powyż-
sze nieruchomości, stanowiące dotychczas majątek 
NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Ty-
tusa Dąbrowskiego” Sp. z o.o. z siedzibą w Puszczy-
kowie nie są niezbędne do dalszego funkcjonowania 
szpitala, mogą natomiast posłużyć do sfinansowania 
koniecznych inwestycji. W  tym celu konieczne jest 
wyposażenie spółki zależnej od Szpitala w Puszczy-
kowie działającej pod firmą: Puszczykowo Real Esta-
te Management Sp. z o.o. S.K.A w majątek, którego 
sprzedaż posłużyć ma sfinansowaniu budowy bloku 
operacyjnego w Szpitalu w Puszczykowie,

28. w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków na wyko-
nanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do reje-

stru zabytków. Wnioski przyjmowane były do dnia 
12 sierpnia 2014r. Komunikat stanowi załącznik do 
uchwały,

29. w sprawie przekazania sprzętu komputerowego bez 
monitorów w ilości 3 szt. po cenie złomowania dla 
Fundacji Obywatelskiej „Czas Jaszczurów”. Przekazy-
wane stacje robocze są sprzętem wycofanym z użycia, 
ale sprawnym technicznie (nie spełniają wymogów 
systemowych w związku z przejściem z Windows XP 
na Windows 7 w całym Urzędzie). Do każdej stacji 
roboczej dołączona jest licencja na system Widows 
XP. Sprzęt komputerowy został przekazany po kosz-
tach złomowania, wynoszących 15,51zł,

30. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, przeprowa-
dzonego w trybie przetargu nieograniczonego na do-
stawę oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powia-
towego w Poznaniu z podziałem na 2 części. Zarząd 
zatwierdził w zakresie:
 − Części Nr 1 – oprogramowania antywirusowe – 

wybór oferty złożonej przez Point Sp. z o.o. z sie-
dzibą w  Warszawie, za kwotę 32.963,70zł brutto. 
Termin wykonania zadania zaplanowany został 
na okres do 14 dni od daty zawarcia umowy. Na 
realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć 
kwotę 34.071,00zł brutto,

 − Części Nr 2 – pakiet biurowy – wybór oferty 
złożonej przez SAMAXON Sp. z  o.o. z  siedzibą 
w Mikołowie, za kwotę 19.704,60zł brutto. Termin 
wykonania zadania zaplanowany został na okres 
do 14 dni od daty zawarcia umowy. Na realiza-
cję zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
22.017,00zł brutto.

W postępowaniu złożono w zakresie:
 − Części Nr 1 – dwie oferty do kwoty 48.651,06zł 

brutto,
 − Części Nr 2 – pięć ofert do kwoty 21.955,50zł brut-

to,
31. w  sprawie przeprowadzenia postępowania o  udzie-

lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na wymianę pokrycia dachów bu-
dynków Starostwa Powiatowego, położonych w  Po-
znaniu, ul. Jackowskiego 18; zatwierdzenia SIWZ; 
powołania komisji przetargowej. Termin realizacji 
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zamówienia zaplanowany został na okres do 10 tygo-
dni od daty przekazania terenu budowy,

32. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian 
w umowie ZP.272.00018.2014 z dnia 13 maja 2014r. 
dotyczącej wykonania zadania pn.: „Remont po-
mieszczeń biurowych na III piętrze (seg. B) w  bu-
dynku Starostwa Powiatowego w  Poznaniu przy 
ul. Jackowskiego 18”. Zmiana dotyczy zwiększenia 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy o  kwotę 
13.993,90zł brutto, w  związku z  wykonaniem w  ra-
mach przedmiotu umowy, prac ujętych w kosztory-
sie powykonawczym,

33. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyka-
zu nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Poznańskiego przeznaczonych do sprzedaży w  try-
bie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych 
w Lisówkach, gmina Dopiewo, oznaczonych w ewi-
dencji gruntów jako obręb Trzcielin, ark. mapy 1, 
działka nr 284/11 o pow. 0.0350 ha, działka nr 284/12 
o pow. 0.0339 ha, działka nr 284/13 o pow. 0.0349 ha, 
działka nr 284/14 o pow. 0.0360 ha, działka nr 284/15 
o pow. 0.0442 ha, działka nr 284/16 o pow. 0.0358 
ha, działka nr 284/17 o pow. 0.0563 ha oraz działka 
nr 284/25 o pow. 0.0508 ha, zapisane w księdze wie-
czystej KW nr P01P/00238561/1 jako własność Po-
wiatu Poznańskiego. Wykaz, który stanowi załącznik 
do uchwały, został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
na okres 21 dni w Starostwie Powiatowym w Pozna-
niu przy ul. Jackowskiego 18 oraz na tablicy ogłoszeń 
w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy 
ul. Słowackiego 8. Ponadto, informację o wywiesze-
niu tego wykazu podano do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w  prasie lokalnej, a  także na stro-
nach internetowych www.bip.powiat.poznan.pl oraz 
www.powiat.poznan.pl,

34. w  sprawie współfinansowania przedsięwzięcia po-
legającego na wykonaniu nasadzeń śródpolnych na 
terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz 
Parku Krajobrazowego Promno. Zarząd na ww. cel 
przeznaczył kwotę 30.000,00zł. Wykonanie zadania 
polegającego na nasadzeniu ok. 600 sztuk sadzonek 
drzew oraz zabezpieczeniu ich palikami (2 szt. na 
drzewko) powierzono Zespołowi Parków Krajobra-
zowych Województwa Wielkopolskiego. Przewi-

dywany łączny koszt wykonania zadania wynosić 
będzie 60.000,00zł. Udział Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopolskiego wyniesie 

– 30.000,00zł,
35. w  sprawie współfinansowania przedsięwzięcia po-

legającego na ratowaniu kuropatwy, gatunku zagro-
żonego wyginięciem, drogą restytucji, czyli wprowa-
dzeniu jej na stare miejsca bytowania. Zarząd na ww. 
cel przeznaczył kwotę 24.450,00zł brutto. Wykona-
nie zadania powierzono Nadleśnictwu Konstanty-
nowo, które realizuje na swoim terenie program pn.: 

„Ożywić pola”. Przedsięwzięcie obejmuje następujące 
gminy powiatu poznańskiego: Mosinę, Stęszew, Do-
piewo, Buk, Tarnowo Podgórne i  Komorniki i  jest 
realizowane poprzez:
 − poprawę warunków środowiskowych głównie na 

terenach polnych, polegających na prowadzeniu 
podsadzenia oraz zakładaniu nowych nasadzeń 
wybranych gatunków drzew i krzewów,

 − budowanie sztucznych powierzchni niezależ-
nych zbiorników wodnych umiejscowionych tam, 
gdzie w okresie lata występuje dotkliwy brak wody,

 − wprowadzenie na stare miejsca bytowania kuro-
patwy,

 − intensywną ochronę wszystkich zwierząt prowa-
dzoną zgodnie z  obowiązującym prawem oraz 
jesienno-zimowe dokarmianie wszystkich gatun-
ków zwierząt zimowych.

Liczebność kuropatw jest już na tak niskim poziomie, że 
z biologicznego punktu widzenia przy widocznych po-
jedynczych ptakach i bardzo nielicznych rozpoznanych 
stadkach, powrót do stanów nie zagrożonych wyginię-
ciem jest mało prawdopodobny,
36. w  sprawie upoważnienia Nadleśnictwa Konstan-

tynowo z  siedzibą w  m. Konstantynowo, do wyło-
nienia Wykonawcy oraz do zrealizowania na rzecz 
Powiatu Poznańskiego przedsięwzięcia polegającego 
na ratowaniu kuropatwy, gatunku zagrożonego wy-
ginięciem, drogą restytucji, czyli wprowadzeniu jej 
na stare miejsca bytowania,

37. w sprawie upoważnienia Zespołu Parków Krajobra-
zowych Województwa Wielkopolskiego z  siedzibą 
w  Poznaniu, pl. Wolności 18, do wyłonienia Wy-
konawcy oraz do zrealizowania na rzecz Powiatu 
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Poznańskiego prac polegających na wykonaniu na-
sadzeń śródpolnych na terenie Rogalińskiego Parku 
Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Prom-
no,

38. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian 
w  umowie o  opracowanie: Opinii technicznej do-
tyczącej aktualnego stanu technicznego budynków 
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopol-
skich w  Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A. Zmiany 
dotyczyły zwiększenia zakresu przedmiotu umowy 
o  wykonanie dodatkowych badań dla potrzeb za-
projektowania mikropali oraz przedłużeniu termi-
nu realizacji przedmiotu umowy do dnia 18 lipca 
2014r. Wartość dodatkowych prac ustalono na kwotę 
8.487,00zł brutto,

39. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na 
opracowanie: Opinii geotechnicznej dla wstępnego 
ustalenia warunków gruntowo-wodnych wystę-
pujących w  podłożu działki pod budowę Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 
w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A, z przedsiębior-
cą Piotrem Kuleta, prowadzącym działalność go-
spodarczą pod firmą Piotr Kuleta Przedsiębiorstwo 
Geodezyjno-Budowlane GEOKONSBUD z siedzibą 
w Krosinku. Wartość powyższych prac ustalono na 
kwotę 5.166,00zł brutto,

40. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie 
z  wolnej ręki na pełnienie nadzoru inwestorskiego 
w  ramach zamówienia uzupełniającego do umowy 
nr ZP.272.3.00028.2013 z  dnia 23 lipca 2013r., do-
tyczącej przedsięwzięcia pn: „Pełnienie nadzoru in-
westorskiego nad realizacją przebudowy budynków 
magazynowo-gospodarczych, oznaczonych symbo-
lami D i  8 wraz ze zmianą sposobu ich użytkowa-
nia, dla potrzeb SOS-W  dla Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w  Owińskach, Plac Przemysława 
9, a także rozbudową o łącznik; zatwierdzenia NWZ; 
powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału 
w negocjacjach zaproszono MD – Projekt Komplek-
sowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki z sie-
dzibą w Kostrzynie Wlkp.,

41. w  sprawie przeprowadzenia postępowania w  try-
bie z  wolnej ręki na roboty budowlane w  ra-
mach zamówienia uzupełniającego do umowy nr 

ZP.272.00023.2013 z dnia 18 lipca 2013r., dotyczącej 
przedsięwzięcia pn: „Przebudowa budynków maga-
zynowo-gospodarczych, oznaczonych symbolami D 
i 8 wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania, dla po-
trzeb SOS-W dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 
Plac Przemysława 9, wraz z  rozbudową o  łącznik; 
zatwierdzenia NWZ; powołania komisji przetargo-
wej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszono 
Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX Wycisk Zbi-
gniew z siedzibą w Tulcach. Termin realizacji zamó-
wienia zaplanowany został na okres do 8 tygodni od 
dnia przekazania terenu budowy,

42. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dotyczącej dostawy samochodu osobowego (marki 
Skoda Octawia Combi) do siedziby Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, z firmą 
Auto Handel Centrum Krotoski – Cichy Sp.J. z  sie-
dzibą w  Wysogotowie, za kwotę 76.990,00zł brutto. 
Termin wykonania zadania został zaplanowany na 
okres do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Na 
realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwo-
tę 80.000,00zł brutto. Zapytanie ofertowe zostało 
skierowano do 3 firm, z których odpowiedzi udzieli-
ła tylko Auto Handel Centrum Krotoski – Cichy Sp.J.,

43. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 2655/2014 Zarządu 
Powiatu w Poznaniu z dnia 26 maja 2014r. w sprawie 
powołania biegłego w zakresie postępowań o udzie-
lenie zamówień publicznych na dostawę sprzętu 
specjalistycznego na potrzeby projektu „Równe 
szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach, ponieważ wybrana osoba odstąpiła od 
podpisania umowy i realizacji zamówienia,

44. w  sprawie powołania biegłego w  zakresie postępo-
wań o  udzielenie zamówień publicznych na dosta-
wę sprzętu specjalistycznego na potrzeby projektu 

„Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nie-
widomych w Owińskach”, z którym została zawarta 
umowa na kwotę 9.000,00zł brutto. Funkcja biegłego 
pełniona będzie do dnia zawarcia umowy z  Wyko-
nawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzenia po-
stępowania na dostawę sprzętu specjalistycznego na 
potrzeby projektu,
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45. w  sprawie opinii dot. rozbudowy drogi gminnej 
322018P w  Swadzimiu. Zarząd pozytywnie zaopi-
niował inwestycję pn. „Rozbudowa drogi gminnej 
322018P w  Swadzimiu – Etap I” o  przebiegu zgod-
nym z załącznikiem do uchwały,

46. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie prze-
targu nieograniczonego na realizację zajęć pozalek-
cyjnych, fakultatywnych, rewalidacyjnych oraz szko-
leń wyjazdowych skierowanych do wychowanków 
SOS-W w Owińskach na potrzeby projektu: „Równe 
szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
w  Owińskach” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, z  podziałem na 5 części. Zarząd 
zatwierdził w zakresie:

 − Części nr 1 – Zajęcia pozalekcyjne, fakultatywne 
oraz rewalidacyjne (zajęcia na terenie Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Owiń-
skach) – wybór oferty złożonej przez Centrum 
Tłumaczeń, Doradztwa i  Edukacji PRAGMA-
TIC z siedzibą w Kielcach, za kwotę 137.016,85zł 
brutto. Na realizację zamówienia zamierzano 
przeznaczyć kwotę 369.260,00zł brutto,

 − Części nr 2 – Szkolenie wyjazdowe pod nazwą: 
„Szkolenie z  zakresu samodzielnego poruszania 
się w środowisku pozaszkolnym” – wybór oferty 
złożonej przez Centrum Tłumaczeń, Doradz-
twa i Edukacji PRAGMATIC z siedzibą w Kiel-
cach, za kwotę 41.000,00zł brutto. Na realizację 
zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
51.500,00zł brutto,

 − Części nr 3 – Szkolenie wyjazdowe pod nazwą: 
„Kurs nauki pływania” – unieważnia się postę-
powanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. Na realizację zamó-
wienia zamierzano przeznaczyć kwotę 33.540,00 
zł brutto,

 − Części nr 4 – Szkolenie wyjazdowe pod nazwą: 
„Szkolenie z  zakresu wychowania, norm spo-
łecznych oraz doradztwa zawodowego” – wy-
bór oferty złożonej przez Centrum Tłumaczeń, 
Doradztwa i  Edukacji PRAGMATIC z  sie-

dzibą w  Kielcach, za kwotę 64.000,00zł brutto. 
Na realizację zamówienia zamierzano prze-
znaczyć kwotę 57.000,00zł brutto. W  budżecie 
Powiatu Poznańskiego zabezpieczone zostały 
środki finansowe niezbędne do wykonania za-
dania w wysokości odpowiadającej cenie brutto 
wybranej oferty,

 − Części nr 5 – Szkolenie wyjazdowe pod nazwą: 
„Kurs z  zakresu hipoterapii” – unieważnia się 
postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej 
oferty nie podlegającej odrzuceniu. Na realiza-
cję zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
52.000,00zł brutto.

Termin realizacji zamówienia zaplanowany został 
w  zakresie części 1 oraz 3-5 na okres do 25 czerwca 
2015r., natomiast w  zakresie części 2 do 10 sierpnia 
2014 r.,
47. w  sprawie upoważnienia Pana Romualda Grabiaka 

Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolni-
ctwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w postę-
powaniach administracyjnych, w  których Powiat 
Poznański jest stroną postępowania jako właściciel 
nieruchomości, w zakresie ochrony środowiska,

48. w  sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Waligór-
skiej Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego 
w  Poznaniu, do reprezentowania Powiatu Poznań-
skiego w postępowaniach administracyjnych, w któ-
rych Powiat Poznański jest stroną postępowania jako 
właściciel nieruchomości, w zakresie ochrony środo-
wiska,

49. w  sprawie upoważnienia Pani Stanisławy Krzyża-
nowskiej Zastępcy Dyrektora Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu do reprezentowania Powiatu 
Poznańskiego w postępowaniach administracyjnych, 
w których Powiat Poznański jest stroną postępowa-
nia jako właściciel nieruchomości, w zakresie ochro-
ny środowiska,

50. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego w  trybie 
z  wolnej ręki na pełnienie nadzoru inwestorskiego 
w  ramach zamówienia uzupełniającego do umowy 
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nr ZP.272.3.00028.2013 z  dnia 23 lipca 2013r., do-
tyczącej przedsięwzięcia pn: „Pełnienie nadzoru in-
westorskiego nad realizacją przebudowy budynków 
magazynowo-gospodarczych, oznaczonych symbo-
lami D i  8 wraz ze zmianą sposobu ich użytkowa-
nia, dla potrzeb SOS-W  dla Dzieci Niewidomych 
im. Synów Pułku w  Owińskach, Plac Przemysława 
9, a także rozbudową o łącznik. Zarząd wyraził zgo-
dę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym 
do wzięcia udziału w  negocjacjach tj.: MD-Projekt 
Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz 
Śródecki z  siedzibą w  Kostrzynie Wlkp., za kwo-
tę 2.950,00zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 9 tygodni od dnia 
podpisania umowy na roboty budowlane. Na rea-
lizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
3.000,00zł brutto,

51. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego przeprowa-
dzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na zakup 180 kompletów sztormiaków 
i spodniobutów z przeznaczeniem dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
firmy PHU SYSTEM PLUS z siedzibą w Poznaniu, za 
kwotę 49.593,60zł brutto,

52. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, przeprowa-
dzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie i  dostawę 333.000 sztuk zwrotnych po-
twierdzeń odbioru na potrzeby Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez Emerson Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w  Piotrkowie, za kwotę 12.574,08zł brutto. Termin 
wykonania zadania zaplanowany został na okres 
do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy. Na rea-
lizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
20.000,00zł brutto,

53. w  sprawie zmiany uchwały nr 2532/2014 Zarzą-
du Powiatu w  Poznaniu z  dnia 18 marca 2014r. 
w  sprawie powołania komisji rozpatrującej wnio-
ski o udzielenie dotacji w roku 2014 na wykonanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków. Zmiana dotyczy składu komisji i wynika 

ze zmian personalnych w  Wydziale Promocji i  Ak-
tywności Społecznej,

54. w  sprawie zmiany uchwały nr 2396/2013 Zarzą-
du Powiatu w  Poznaniu z  dnia 20 grudnia 2013r. 
w  sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz preli-
minarza wydatków z budżetu Powiatu Poznańskiego 
na 2014r. na realizację zadania z  zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na prowadzeniu na terenie 
powiatu poznańskiego w roku 2014 ośrodka wspar-
cia – środowiskowego domu samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi typu A i  typu B oraz 
w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego kosztory-
su i opisu realizacji zadania. Zmiana dotyczy zwięk-
szenia planu dotacji celowych na rok 2014r. o kwotę 
10.000,00zł, zgodnie z  zawiadomieniem Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 3 czerwca 2014r., z przezna-
czeniem na wykonanie prac remontowych, zgodnie 
z  zaleceniami wynikającymi z  przeprowadzonego 
przeglądu technicznego budynku, które nie zostały 
wykonane w  2013r. oraz na renowację części po-
mieszczeń,

55. w  sprawie wydania zezwolenia na używanie łodzi 
motorowej podczas treningów zawodników KS 
STOMIL POZNAŃ na Jeziorze Dębno, gm. Stęszew. 
Powyższe zezwolenie wydane zostało na okres zgru-
powania sekcji kajakowej Klubu, tj.: od 4 sierpnia 
2014r. do 18 sierpnia 2014r. – od poniedziałku do 
soboty w  godz. 7:00-8:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00 
oraz w niedziele w godz. 10:00-12:00,

56. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego na realizację szkoleń wyjazdowych 
skierowanych do wychowanków SOS-W  w  Owiń-
skach na potrzeby projektu: „Równe szanse – pro-
gram rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno 

– Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach”, współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, z podziałem na 2 części; zatwierdzenia SIWZ; 
powołania komisji przetargowej. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 25 
czerwca 2015r.,

57. w  sprawie zgody na zgłoszenie kandydatury Pana 
Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego do tytu-
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łu „Pasjonat Sportowej Polski”, z uwagi na ogromne 
zaangażowanie w działalność Powiatu Poznańskiego 
na rzecz rozwoju infrastruktury sportowo-rekrea-
cyjnej i sportu powszechnego. Opłata weryfikacyjna 
wynosi 1300,00zł netto,

58. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wol-
nej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00023.2013 
z  dnia 18 lipca 2013r., dotyczącej przedsięwzięcia 
pn: Przebudowa budynków magazynowo-gospodar-
czych, oznaczonych symbolami D i 8 wraz ze zmianą 
sposobu ich użytkowania, dla potrzeb Specjalne-
go Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzie-
ci Niewidomych im. Synów Pułku w  Owińskach, 
Plac Przemysława 9, a  także rozbudową o  łącznik. 
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z  wyko-
nawcą zaproszonym do wzięcia udziału w  negocja-
cjach tj. Zakładem Ogólnobudowlanym KOMPLEX 
Wycisk Zbigniew z  siedzibą w  Tulcach, za kwotę 
159.874,00zł brutto. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres do 8 tygodni od dnia 
przekazania terenu budowy,

59. w sprawie zakupu sorbetu Q-SORB na potrzeby Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Po-
znaniu od firmy PHU SYSTEM PLUS Teresa Sadza-
wiczna z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 29.994,24zł 
brutto (34,89zł netto za opakowanie). Zakup obej-
mował 796 worków po 20 kg każdy. Zakupiony sor-
bet będzie służył do likwidacji skażeń środowiska 
substancjami ropopochodnymi oraz chemicznymi,

60. w sprawie przekazania Notebooka HP w ilości 1 szt. 
po cenie złomowania dla Polskiego Towarzystwa 
Opieki Paliatywnej w  Poznaniu (za kwotę 2,40zł 
brutto). Przekazywany sprzęt jest wycofany z użycia, 
ale sprawny technicznie (nie spełnia wymogów sy-
stemowych w związku z przejściem z Windows XP 
na Windows 7 w całym urzędzie). Do notebooka do-
łączona jest licencja na system Windows XP. Wartość 
przekazanego sprzętu po amortyzacji wynosi 0,00zł 
brutto,

61. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy do-
tyczącej zaprojektowania i  wykonania posadzek na 
gruncie w  dwóch salach parteru budynku Zespo-

łu Szkół nr 1 w Swarzędzu z EKSPERTIS sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 98.400,00zł brutto. 
Termin wykonania zadania zaplanowany został do 
dnia 15 września 2014r. Na realizację zamówienia 
zamierzono przeznaczyć kwotę 100.700,00zł brutto. 
W  postępowaniu ofertę złożyły 3 firmy, do kwoty 
164.000,00zł brutto,

62. w  sprawie wyrażenia zgody dla DIABMED Porad-
nia Diabetologiczna na wykonanie drobnych prac 
związanych z  informatyzacją poradni, mieszczącej 
się w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowa-
ckiego 8 w  Poznaniu. Wszystkie prace zostaną wy-
konane na koszt najemcy, bez możliwości rozliczenia 
poniesionych nakładów,

63. w sprawie uznania celowości i wszczęcie uproszczo-
nej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego 
pn. „Program Edukacyjno-Korekcyjny PARTNER”. 
Oferta Fundacji Poznańskie Centrum Profilaktyki 
Społecznej z  siedzibą w  Poznaniu została zamiesz-
czona na okres 7 dni w  Biuletynie Informacji Pub-
licznej, w siedzibie Starostwa oraz na stronie interne-
towej Powiatu Poznańskiego,

64. w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Marii 
Sowińskiej Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Poznaniu do realizacji „Programu Aktywizacja 
i Integracja – przeciw wykluczeniu” w następującym 
zakresie: realizacja merytoryczna i  finansowa Pro-
gramu, podejmowanie wszelkich czynności zwią-
zanych ze zlecaniem realizacji działań w  zakresie 
integracji społecznej bezrobotnych organizacjom 
pozarządowym, składania oświadczeń woli, w  tym 
podpisywania umów, porozumień i  dokumentów 
niezbędnych oraz zaciągania zobowiązań związa-
nych z  realizacją projektu. Potwierdza się ważność 
czynności prawnych dokonanych od dnia 25 czerw-
ca 2014r. związanych z realizacją projektu,

65. w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Mał-
gorzacie Pawlak Zastępcy Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w  Poznaniu do realizacji „Programu 
Aktywizacja i  Integracja – przeciw wykluczeniu” 
w  następującym zakresie: realizacja merytoryczna 
i  finansowa Programu, podejmowanie wszelkich 
czynności związanych ze zlecaniem realizacji dzia-
łań w  zakresie integracji społecznej bezrobotnych 
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organizacjom pozarządowym, składania oświadczeń 
woli w tym podpisywania umów, porozumień i do-
kumentów niezbędnych oraz zaciągania zobowiązań 
związanych z realizacją projektu. Potwierdza się waż-
ność czynności prawnych dokonanych od dnia 25 
czerwca 2014r. związanych z realizacją projektu,

66. w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie 
Śniatała Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Poznaniu do realizacji „Programu Aktywi-
zacja i  Integracja – przeciw wykluczeniu” w  nastę-
pującym zakresie: realizacja merytoryczna i  finan-
sowa Programu, podejmowanie wszelkich czynności 
związanych ze zlecaniem realizacji działań w zakre-
sie integracji społecznej bezrobotnych organizacjom 
pozarządowym, składania oświadczeń woli w  tym 
podpisywania umów, porozumień i  dokumentów 
niezbędnych oraz zaciągania zobowiązań związa-
nych z  realizacją projektu. Potwierdza się ważność 
czynności prawnych dokonanych od dnia 25 czerw-
ca 2014r. związanych z realizacją projektu,

67. w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na 
2014r.,

68. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, przeprowa-
dzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na 
roboty drogowe polegające na wykonaniu miejsc 
parkingowych wraz z  uporządkowaniem terenu 
przy Zespole Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 
3. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
KOMA Mariusz Kowalski z  siedzibą w  Stęszewie, 
za kwotę 95.533,68zł brutto. Termin wykonania 
zadania zaplanowany został na okres do 6 tygodni 
od daty przekazania terenu budowy. Na realizację 
zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć 
kwotę 115.694,78zł brutto. W postępowaniu złożono 
3 oferty, do kwoty 143.412,45zł brutto,

69. w  sprawie przeprowadzenia postępowania o  udzie-
lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na budowę magazynu sprzętu 
sportowego przy boisku lekkoatletycznym w  Pusz-
czykowie; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji 
przetargowej. Termin wykonania zadania zaplano-
wany został na okres do 6 tygodni od daty przekaza-
nia terenu budowy,

70. w  sprawie przeprowadzenia postępowania o  udzie-
lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na druk trójdzielnego kalendarza 
ściennego Powiatu Poznańskiego na 2015r.; zatwier-
dzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej. Ter-
min realizacji zamówienia zaplanowany został na 
okres do 13 października 2014r.,

71. w  sprawie rozbudowy systemu monitoringu w  za-
kresie czujników temperatury i  wilgotności oraz 
zmiany softu w  kontrolerze obiektowym ITSuper-
visor. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy 
z firmą Electronic Power and Market sp. z o.o. z sie-
dzibą w  Szczecinie, która wykona usługę za kwotę 
6.642,00zł brutto. Konieczność rozbudowy istnieją-
cego systemu monitoringu wilgotności i  temperatu-
ry powietrza w serwerowni budynku przy ul. Słowa-
ckiego 8 wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności wymagań dla rejestrów publicz-
nych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinfor-
matycznych,

72. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, przeprowa-
dzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację szkoleń wyjazdowych skierowanych do 
wychowanków SOS-W  w  Owińskach na potrze-
by projektu: „Równe szanse – program rozwojowy 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem 
na 2 części. Zarząd zatwierdził w zakresie:

 − Części Nr 1 – kurs nauki pływania – unieważnia 
się postępowanie, ponieważ cena najkorzyst-
niejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zama-
wiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowa-
nie zamówienia (oferta złożona była na kwotę 
109.200,00zł, a  zamierzano przeznaczyć kwotę 
33.540,00zł brutto),

 − Części Nr 2 – kurs z zakresu hipoterapii – wybór 
oferty złożonej przez EDU-PASJA Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Poznaniu, za kwotę 46.800,00zł brutto. 
Na realizację zamówienia zamierzano przezna-
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czyć kwotę 52.000,00zł brutto. Termin realizacji 
zadań zaplanowany został na okres do 25 czerw-
ca 2015r.,

73. w  sprawie przeprowadzenia postępowania w  try-
bie z  wolnej ręki na roboty budowlane w  ra-
mach zamówień uzupełniających do umów nr 
ZP.272.00022.2014 z dnia 16 czerwca 2014r. – część 
nr 1 i  2; zatwierdzenia NWZ; powołania komisji 
przetargowej,

74. w  sprawie ogłoszenia I  przetargu ustnego nieogra-
niczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej 
udział wynoszący 18/100 części w  prawie współ-
użytkowania wieczystego gruntu i  w  prawie współ-
własności budynku położonego w Poznaniu przy ul. 
Zielonej 8, oznaczonej geodezyjnie obręb Poznań, 
ark. mapy 28, działka nr 35/2 o pow. 0,2647 ha, za-
pisana w  księdze wieczystej PO1P.00111431/5 oraz 
działka 34/3 o  pow. 0,0010ha zapisana w  księdze 
wieczystej PO1P/00287506/6 oraz w  prawie współ-
własności budynku położonego na przedmiotowych 
działkach. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
1.400.000,00zł i zwolniona jest z podatku VAT,

75. w  sprawie powierzenia realizacji zadania publicz-
nego pn. „Program Edukacyjno-Korekcyjny PART-
NER” dla sprawców przemocy w rodzinie, Fundacji 
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w  Po-
znaniu, za kwotę w wysokości 7.000,00zł brutto,

76. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, przeprowa-
dzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na 
wymianę pokrycia dachów budynków Starostwa 
Powiatowego, położonych w  Poznaniu, ul. Jackow-
skiego 18. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez ORLANDO HAUS Maciej Pyda z  siedzibą 
w  Suchym Lesie, za kwotę 219.904,92zł brutto. Na 
realizację zamówienia Zamawiający zamierzał prze-
znaczyć kwotę 222.754,88zł brutto. Termin wyko-
nania zadania zaplanowany został na okres do 10 
tygodni od daty przekazania terenu budowy. W po-
stępowaniu złożono 6 ofert, do kwoty 276.030,87zł 
brutto,

77. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, przepro-
wadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego 

na zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 
17.000.000,00zł z  przeznaczeniem na sfinansowa-
nie wydatków nie mających pokrycia budżetowego 
w  planowanych dochodach budżetu Powiatu Po-
znańskiego na rok 2014 i w WPF na lata 2014-2018. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
Bank Polska Kasa Opieki S.A., z  siedzibą w  War-
szawie, za kwotę 1.287.136,78zł. Na realizację za-
mówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć 
kwotę 2.430,000,00zł brutto. Przewidywane jest 
zaciągnięcie kredytu w  wysokości 6.000.000,00zł 
w  2014r. i  11.000.000,00zł w  2015r., spłata przewi-
dziana jest do 2018r.,

78. w  sprawie przeprowadzenia postępowania o  udzie-
lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zajęć pozalekcyj-
nych, fakultatywnych, rewalidacyjnych oraz szko-
leń wyjazdowych skierowanych do wychowanków 
SOS-W w Owińskach na potrzeby projektu: „Równe 
szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, z podziałem na 5 części; zatwierdzenia 
SIWZ; powołania komisji przetargowej. Termin rea-
lizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 
25 czerwca 2015r.,

79. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty bu-
dowlane w  ramach zamówień uzupełniających do 
umów nr ZP.272.00022.2014 z dnia 16 czerwca 2014 
roku – część nr 1 i 2. W zakresie części nr 1– moder-
nizacja pomieszczeń piwnicy budynku dydaktyczne-
go ZS w Bolechowie, szkoła położona w Murowanej 
Goślinie – Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy 
z Zakładem Ogólnobudowlanym Adam Zając z sie-
dzibą w  Szamotułach, za kwotę 4.000,00zł brutto. 
W zakresie części nr 2 – modernizacja pomieszczeń 
piwnicy budynku dydaktycznego ZS w Rokietnicy – 
Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy z  Zakła-
dem Ogólnobudowlanym Adam Zając z  siedzibą 
w Szamotułach, za kwotę 18.500,00zł brutto. Termin 
realizacji zadania zaplanowany został na okres do 26 
sierpnia 2014r.,
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80. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
o  pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją za-
dania pn.: Wykonanie miejsc parkingowych wraz 
z uporządkowaniem terenu przy ZS w Puszczykowie, 
ul. Kasprowicza 3, z Przedsiębiorcą Maciejem Fajfer, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
Maciej Fajfer Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
TRANS-BAU-PROJECT z siedzibą w Mosinie. War-
tość powyższych prac ustalono na kwotę 2.000,00zł 
brutto,

81. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w ZS w Puszczykowie ubiegającego 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

82. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycielki w ZS Nr 2 w Swarzędzu ubiegającej 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

83. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w  ZS w  Mosinie ubiegającego się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

84. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycielki w ZS Nr 1 w Swarzędzu ubiegającej 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

85. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycielki w ZS Nr 1 w Swarzędzu ubiegającej 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

86. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycielki w ZS Nr 1 w Swarzędzu ubiegającej 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

87. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycielki w SOS-W w Mosinie ubiegającej się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

88. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycielki w SOS-W w Mosinie ubiegającej się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

89. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 

dla nauczycielki w SOS-W w Mosinie ubiegającej się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

90. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycielki w ZS Nr 1 w Swarzędzu ubiegającej 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

91. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycielki w  ZS w  Rokietnicy ubiegającej się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

92. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycielki w  ZS w  Rokietnicy ubiegającej się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

93. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycielki w ZS w Bolechowie ubiegającej się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

94. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela w ZS w Bolechowie ubiegającego się 
o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

95. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycielki w SOS-W dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach ubiegającej się o awans na stopień na-
uczyciela mianowanego,

96. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycielki w SOS-W dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach ubiegającej się o awans na stopień na-
uczyciela mianowanego,

97. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczyciela SOS-W  dla Dzieci Niewidomych 
w  Owińskach ubiegającego się o  awans na stopień 
nauczyciela mianowanego,

98. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
dla nauczycielki w SOS-W dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach ubiegającej się o awans na stopień na-
uczyciela mianowanego,

99. w  sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego 
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dla nauczycielki w PP-P w Puszczykowie ubiegającej 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

100. w  sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian 
w umowie nr ZP.272.00040.2014 z dnia 5 sierpnia 
2014r. dot. zadania pn.: Zaprojektowanie i wykona-
nie posadzek na gruncie w  dwóch salach parteru 
budynku ZS Nr 1 w Swarzędzu, zawartej ze spółką 
Ekspertis Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Zmiana 
dotyczy zwiększenie zakresu przedmiotu umowy 
o wykonanie 43 m2 powłoki żywicznej w  sali lek-
cyjnej 26B oraz zwiększenia wynagrodzenia o kwo-
tę 11.685,00zł brutto,

101. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji 
„Programu opieki nad zabytkami powiatu poznań-
skiego na lata 2012-2015” za okres 2012-2013. Spra-
wozdanie stanowi załącznik do uchwały,

102. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie 
z wolnej ręki na wprowadzenie zmian w dokumen-
tacji projektowej dotyczącej realizacji inwestycji pn.: 
Modernizacja budynku Internatu Zespołu Szkół 
im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 
z  przystosowaniem dla uczniów niepełnospraw-
nych – etap II, zatwierdzenia NWZ, powołania 
komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w  nego-
cjacjach zaproszono Perspektywę Pracownię Pro-
jektową z  siedzibą w  Krakowie. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 3 mie-
sięcy od dnia podpisania umowy,

103. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na modernizację sanitariatów 
Zespołu Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetar-
gowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres do 12 tygodni od daty przekazania 
terenu budowy,

104. w  sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na organizację Pikniku dla Seniorów Powiatu Po-
znańskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych, w  wysokości 21.500,00zł. Piknik odbę-
dzie się w dniu 19 września 2014r. na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w  Lisówkach i  wezmą w  nim 
udział przedstawiciele kół Emerytów i  Rencistów 

z  powiatu poznańskiego oraz mieszkańcy DPS 
w Lisówkach,

105. w sprawie uchwalenia założeń do projektu budżetu 
Powiatu Poznańskiego na rok 2015. Zarząd przyjął 
następujące wysokości wskaźników:

 − średnioroczny wskaźnik cen towarów i  usług 
konsumpcyjnych – 0% (4% w 2014r.)

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

 − średnioroczny wskaźnik cen towarów i  usług 
inwestycyjnych – 0% (2,5%),

 − przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsię-
biorstw – 3.980,00zł (3.740,00zł),

 − minimalne wynagrodzenie za pracę – 1.740,00zł 
(1.680,00zł),

 − odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego 
1.094,00zł (1.200,00zł).

106. w  sprawie udostępnienia sali sesyjnej Wielkopol-
skiej Fabryce Młodych Społeczników w  celu zor-
ganizowania w dniu 21 października 2014r. w godz. 
od 16:00 do 20:00 zakończenia 17 Otwartego Uni-
wersytetu Powiatu Poznańskiego. Całkowita kwota 
czynszu za wynajem sali wyniesie 80,00zł brutto,

107. w  sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowa-
dzącego stację demontażu pojazdów do odbioru 
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których 
orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznań-
skiego w  trybie art. 130 a  ustawy Prawo o  ruchu 
drogowym. Zarząd upoważnił przedsiębiorcę PERS 
Roman Pers z  siedzibą w  Suchym Lesie. Wykaz 
pojazdów przeznaczonych do demontażu został 
zawarty w załączniku nr 1 do uchwały. Upoważnie-
nie ważne jest w okresie od 19 sierpnia 2014r. do 5 
września 2014r.,

108. w sprawie upoważnienia Pana Pawła Zawieji – dy-
rektora Zespołu Szkół w Mosinie – do zawierania 
umów i  dokonywania rozliczeń finansowych za 
kursy wielozawodowe w  zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych organizowane dla ucz-
niów Szkoły w ośrodkach kształcenia i doskonale-
nia zawodowego na terenie kraju. Upoważnienie 
ważne jest na okres od 1 września 2014r. do 30 
czerwca 2015r.,
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109. w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za kształ-
cenie w  Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania 
i  Doskonalenia Zawodowego w  Mosinie. Zarząd 
zatwierdził wysokość opłat w następujący sposób: 
kurs I stopnia – 406,00zł, kurs II stopnia – 406,00zł, 
kurs III stopnia – 406,00zł. Opłaty za kształcenie 
w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcenia i Dosko-
nalenia Zawodowego w  Mosinie na rok szkolny 
2014/15 zostały określone na podstawie wyliczeń 
dokonanych przez księgowego ZS w Mosinie. Wy-
sokość opłat w  stosunku do ubiegłego roku szkol-
nego nie uległa zmianie,

110. w sprawie przedłużenia powierzenia zadań doradcy 
metodycznego Pani Danucie Habdas – nauczycie-
lowi ZS Nr 1 w Swarzędzu na okres od 1 września 
2014r. do 31 sierpnia 2017r.,

111. w  sprawie przyjęcia informacji o  przebiegu wyko-
nania budżetu Powiatu Poznańskiego za I półrocze 
2014r. i informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014r.,

112. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umo-
wy o  przyłączeniu budynków Zespołu Szkół im. 
gen. Dezyderego Chłapowskiego w  Bolechowie 
ul. Obornicka 1, do zasilania z  miejskiej sieci cie-
płowniczej firma PRESSTERM Sp. z o.o. z siedzibą 
w Bolechowie, za kwotę 20.623,16zł brutto. Termin 
wykonania zadania zaplanowano na okres do 30 
listopada 2014r.,

113. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz preli-
minarza wydatków z budżetu Powiatu Poznańskie-
go na 2014r. na realizację zadania z zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na prowadzeniu na terenie 
powiatu poznańskiego w roku 2014 ośrodka wspar-
cia – środowiskowego domu samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu B oraz 
w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego koszto-
rysu i opisu realizacji zadania, zmienionej uchwałą 
Nr 2744/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 
24 lipca 2014r. Zarząd zatwierdził zaktualizowany 
opis, harmonogram i  kosztorys realizacji zadania 
pod nazwą „Prowadzenie na terenie powiatu po-
znańskiego w  roku 2014 ośrodka wsparcia – śro-
dowiskowego domu samopomocy dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi typu A  i  typu B. Zgodnie 

z  zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego 
z dnia 21 lipca 2014r. zwiększono plan dotacji ce-
lowej o kwotę 3.000,00zł brutto z  tytułu zwiększe-
nia stawki utrzymania w  Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Puszczykowie. Po zmianach wyso-
kość dotacji na prowadzenie tej placówki wyniesie 
299.800,00zł brutto.

II. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Wiry w  rejo-
nie rzeki Wirynki, gm. Komorniki – projekt planu 
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usługowej, tereny zabudowy zagrodowej, 
tereny zabudowy usługowej, teren zieleni otwartej 
i wód powierzchniowych, teren zieleni otwartej i wód 
powierzchniowych, lasu, teren infrastruktury tech-
nicznej kanalizacji, tereny drogi wewnętrznej, tereny 
dróg publicznych ciągów pieszo-jezdnych. Poza gra-
nicami opracowania znajduje się droga powiatowa 
nr 2390P w  relacji Komorniki – Łęczyca o  klasie 
technicznej drogi zbiorczej (Z). Zarząd zwraca uwa-
gę, że wyznaczenie tak rozległych terenów zabudowy 
mieszkaniowej stoi w  sprzeczności z  powszechnie 
znanymi prognozami demograficznymi. Intensywne 
zagospodarowanie terenów widniejących obecnie 
w  ewidencji jako grunty rolne wiąże się ze znacz-
nym zwiększeniem natężenia ruchu, problemami 
komunikacyjnymi, możliwością występowania dy-
skomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych 
relacji społeczności lokalnej. Tak duży stopień zain-
westowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje 
znaczne utrudnienia i  spiętrzenie ruchu na drogach 
prowadzących w  kierunku Poznania, co niekorzyst-
nie wpłynie również na jednostkowe koszty budowy 
i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej 
stanowiących zadanie własne gminy. Ponadto Zarząd 
sygnalizuje, że dla nowoprojektowanych terenów 
zabudowy mieszkaniowej i  usług należy ograniczyć 
ewentualną liczbę i  częstotliwość zjazdów na drogę 
powiatową nr 2390P do minimum, poprzez układ 
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dróg wewnętrznych, co korzystnie wpłynie na popra-
wę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu położonego 
w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dwor-
cowa, Słowackiego, Mickiewicza, obręb Puszczykowo, 
ark. 12 i 18, obręb Niwka, ark. 3, gm. Puszczykowo 

– projekt planu wyznacza: tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, 
tereny zabudowy usługowej, usług sakralnych, zieleni 
urządzonej, infrastruktury technicznej elektroener-
getycznej, teren dróg publicznych, kolei oraz dróg 
wewnętrznych. W  granicach opracowania znajdują 
się drogi powiatowe nr 2490P Puszczykowo Niwka 
(ul. Dworcowa) oraz 2495P Komorniki – Puszczy-
kowo (ul. C. Ratajskiego). Postanowieniem z dnia 3 
lipca 2014r. Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił 
przedmiotowego projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Projekt planu prze-
widywał wówczas dla dróg powiatowych nr 2490P 
i 2495P poszerzenie pasów drogowych o grunty sta-
nowiące własność prywatną, o które nie wnioskował 
Zarząd Powiatu w Poznaniu. Ponadto nie wyrażono 
zgody na zapisy dotyczące dopuszczenia lokalizacji 
na własności Powiatu Poznańskiego stanowisk posto-
jowych dla rowerów, chodników, ścieżek rowerowych 
oraz sieci infrastruktury technicznej. Nie wyrażono 
również zgody na planowany teren zieleni urządzo-
nej oznaczony symbolem 2ZP, na dz. o nr ewid. 309/5 
i  310, obręb Niwka, będących własnością Powiatu 
Poznańskiego. Powyższe uwagi zostały uwzględnio-
ne w  przedstawionym ponownie do uzgodnienia 
zmienionym projekcie. Zarząd Powiatu zaakcepto-
wał poszerzenie pasa drogi powiatowej nr 2490P – ul. 
Dworcowej o część działki nr ewid. 2086, obręb Pusz-
czykowo, które jest niezbędne dla utrzymania szero-
kości pasa drogowego oraz zachowania regularnej 
linii pasa drogowego wzdłuż ulicy Dworcowej,

3. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego centrum Tarnowa 
Podgórnego – projekt planu wyznacza: tereny zabu-
dowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z  zabudową usługową, teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren drogi do-
jazdowej wewnętrznej. Poza granicami opracowania 
znajduje się droga powiatowa nr 2420P w relacji Tar-
nowo Podgórne – Lusowo klasy technicznej zbiorczej 
(Z). Ustalenia projektu planu nie ingerują w  tereny 
będące własnością Powiatu Poznańskiego,

4. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w  miejscowości 
Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej – I etap – projekt 
planu wyznacza: teren zabudowy techniczno – pro-
dukcyjnej, teren obsługi komunikacji i  transportu 
drogowego oraz teren infrastruktury technicznej, 
teren komunikacji i  transportu drogowego dla dróg 
o klasie głównej, dojazdowej oraz wewnętrznej. Usta-
lenia projektu planu nie ingerują w  tereny będące 
własnością Powiatu Poznańskiego,

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek: nr 60, 61/1, 
61/2 w Uchorowie, gm. Murowana Goślina – projekt 
planu wyznacza teren zabudowy usług kultury oraz 
teren drogi publicznej. Poza granicami opracowania 
znajduje się droga powiatowa nr 2025P relacji Pacho-
lewo – Murowana Goślina. Ustalenia projektu planu 
nie ingerują w tereny będące własnością Powiatu Po-
znańskiego,

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy mieszka-
niowej i  usługowej pomiędzy ul. Biedrzyckiego i  ul. 
Kostrzyńską w Pobiedziskach – projekt planu wyzna-
cza tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, te-
reny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny 
zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej 
i zieleni urządzonej, tereny zieleni urządzonej, tereny 
dróg publicznych klasy lokalnej, tereny drogi publicz-
nej klasy dojazdowej, tereny dróg dojazdowych we-
wnętrznych, tereny ciągów pieszych. Poza granicami 
opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2409P 

– ul. Kostrzyńska. Teren objęty planem w całości zlo-
kalizowany jest na działce o nr ewid. 1, ark. 29, obręb 
Pobiedziska, która stanowi własność Gminy. Wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2409P zaplanowano lokalizację 
terenów ciągów pieszych, przylegające bezpośrednio 
do pasa drogowego, oznaczone symbolami 3KX, 4KX. 
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W związku z tym tereny oznaczone symbolami 3KX, 
4KX należy oznaczyć jako tereny publiczne gminne. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego,

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów zabudowy letnisko-
wej we wsi Potasze, gm. Czerwonak – projekt planu 
wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, teren zabudowy letniskowej, teren zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z zabudową 
usługową, teren zieleni urządzonej, teren zieleni 
izolacyjnej, tereny leśne, tereny infrastruktury tech-
nicznej, teren komunikacji, tereny komunikacji dróg 
publicznych: dojazdowych, lokalnych, ciągów pieszo-

-jezdnych, ciągu pieszo – rowerowego. Zarząd Powia-
tu zwraca uwagę, że wyznaczenie rozległych terenów 
zabudowy mieszkaniowej stoi w  sprzeczności z  po-
wszechnie znanymi prognozami demograficznymi. 
Intensywne zagospodarowanie terenów widniejących 
obecnie w  ewidencji jako grunty rolne wiąże się ze 
znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, problema-
mi komunikacyjnymi, możliwością występowania dy-
skomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych 
relacji społeczności lokalnej. Tak duży stopień zain-
westowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje 
znaczne utrudnienia i  spiętrzenie ruchu na drogach 
prowadzących w  kierunku Poznania, co niekorzyst-
nie wpłynie również na jednostkowe koszty budowy 
i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej 
stanowiących zadanie własne gminy. Ponadto Zarząd 
sygnalizuje, że projektowanie nowej zabudowy miesz-
kaniowej na obecnie występujących gruntach rolnych 
przyczyni się do powstania problemów związanych 
z  oddaleniem od istniejącej infrastruktury technicz-
nej i społecznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego,

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa 
w  rejonie ul. Poznańskiej i  Szerokiej, gm. Kórnik – 
projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszka-
niowej, teren usług, tereny zieleni urządzonej, tereny 
parkingów w zieleni, teren parkingu, tereny rowu me-
lioracyjnego, tereny komunikacji, tereny infrastruktu-
ry technicznej. Poza granicami opracowania znajduje 

się droga powiatowa nr 2477P relacji Gądki -Szczod-
rzykowo. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że wyznacze-
nie rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej stoi 
w sprzeczności z powszechnie znanymi prognozami 
demograficznymi. Intensywne zagospodarowanie te-
renów widniejących obecnie w ewidencji jako grunty 
rolne wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia 
ruchu, problemami komunikacyjnymi, możliwością 
występowania dyskomfortu oraz problemów w  za-
kresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. 
Tak duży stopień zainwestowania niedostosowany 
do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i  spię-
trzenie ruchu na drogach prowadzących w kierunku 
Poznania (droga powiatowa nr 2477P), co niekorzyst-
nie wpłynie również na jednostkowe koszty budowy 
i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej 
stanowiących zadanie własne gminy. Ponadto Zarząd 
sygnalizuje, że projektowanie nowej zabudowy miesz-
kaniowej na obecnie występujących gruntach rolnych 
przyczyni się do powstania problemów związanych 
z  oddaleniem od istniejącej infrastruktury technicz-
nej i społecznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego,

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działki nr 417/38 po-
łożonej w  Puszczykowie przy ul. Morenowej, obręb 
Puszczykowo Stare, ark. 13, gm. Puszczykowo – pro-
jekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Ustalenia planu nie ingerują we włas-
ność Powiatu Poznańskiego,

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów części wsi 
Czapury, gm. Mosina – projekt planu wyznacza: 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, te-
ren obsługi produkcji w  gospodarstwach rolnych, 
obiektów produkcyjnych, składów i  magazynów, 
teren cmentarza, tereny lasów i  dolesień, teren rol-
niczy oraz tereny dróg publicznych zbiorczych i do-
jazdowych. W  granicach opracowania znajduje się 
droga powiatowa nr 2461P relacji Czapury-Gądki. 
W  przedłożonym do uzgodnień projekcie planu 
uwzględniono uwagę Zarządu Powiatu w Poznaniu, 
zawartą w postanowieniu znak: WD.673.18.68.2012.
MA dot. zmiany klasy technicznej drogi powiatowej. 
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Zarząd Powiatu nadal podtrzymuje uwagę zawartą 
w  uzasadnieniu ww. postanowienia, że linie zabu-
dowy obiektów budowlanych należy zlokalizować 
w odległości 8 m od drogi powiatowej zgodnie z art. 
43 ust. 1 ustawy o  drogach publicznych. Ponadto 
Zarząd zwraca uwagę, że droga powiatowa nr 2461P 
nie spełnia definicji drogi powiatowej i winna zostać 
przekwalifikowana do kategorii drogi gminnej. Usta-
lenia projektu planu nie ingerują we własność Powia-
tu Poznańskiego,

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi Wiry, w rejonie 
środkowej części ul. Poznańskiej, gm. Komorniki – 
projekt planu wyznacza teren zabudowy usługowej. 
Ustalenia planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego,

12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenów zabudowy 
usługowej w zieleni w Krosinku, gm. Mosina – pro-
jekt planu wyznacza: tereny zabudowy usługowej zie-
leni, tereny zieleni izolacyjnej, teren wód powierzch-
niowych, tereny dróg wewnętrznych. W przesłanym 
ponownie do uzgodnienia zmienionym projekcie 
planu wprowadzono m.in. nowe przeznaczenie te-
renu zieleń izolacyjną. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,

13. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w  miejscowości Suchy 
Las w  rejonie ul. Sucholeskiej i  Powstańców Wiel-
kopolskich – etap I, gm. Suchy Las – projekt planu 
wyznacza tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni 
naturalnej oraz wód powierzchniowych śródlądo-
wych, teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
Poza granicami opracowania znajduje się droga po-
wiatowa nr 2431P relacji Psarskie-Złotkowo, ul. Su-
choleska. Ustalenia planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego,

14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Luboń Centrum – I etap, 
Miasto Luboń – projekt planu wyznacza tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
usługowej, teren zabudowy usługowej, teren zieleni 
urządzonej, teren infrastruktury technicznej – elek-

troenergetyka, tereny dróg publicznych lokalnych 
i  tereny dróg publicznych dojazdowych. Przesłany 
do ponownego uzgodnienia projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje 
fragment miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Luboń Centrum”. Zmiany dot. 
przeznaczenia terenu: zmiana terenu zabudowy 
usług administracji na teren zabudowy usługowej, 
zmiana fragmentu terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i  zabudowy usługowej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego,

15. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów wsi „Koziegło-
wy – Czerwonak” – projekt planu wyznacza tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem działalności handlowo – usługowej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny za-
budowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, 
składów, magazynów i obiektów usługowych, teren 
oczyszczalni ścieków, tereny zieleni urządzonej, te-
reny zieleni nieurządzonej, tereny zieleni izolacyjnej, 
tereny ogródków działkowych, teren cmentarza, te-
reny lasu, tereny sportu i rekreacji, tereny parkingu, 
tereny infrastruktury technicznej, tereny urządzeń 
elektroenergetycznych, tereny wałów przeciwpowo-
dziowych, tereny bezpośrednio zagrożone powodzią, 
tereny ochrony przeciwpożarowej, tereny kolejo-
we, rezerwa terenu kolejowego, tereny komunikacji. 
W  granicach opracowania znajduje się droga po-
wiatowa nr 2407P relacji Koziegłowy- Swarzędz, ul. 
Poznańska w Koziegłowach. Postanowieniem z dnia 
22 października 2013r., Zarząd Powiatu nie uzgod-
nił przedmiotowego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie uwagi 
wskazane w ww. postanowieniu zostały uwzględnio-
ne, bądź uzasadniono ich nieuwzględnienie w przed-
stawionym ponownie do uzgodnienia zmienionym 
projekcie,

16. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w  rejonie ulic Szkolnej, 
Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie – pro-



44 w r z e s i e ń  2 0 1 4 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

jekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i  usługowej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z  dopuszczeniem 
usług, tereny zabudowy usługowej, tereny zabudo-
wy usług oświaty, teren drogi publicznej tereny dróg 
wewnętrznych, teren wewnętrznej drogi pieszo-

-rowerowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego,

17. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszarów wsi: Konarskie, 
Radzewo, Czmoniec, część wsi Czołowo oraz część 
wsi Czmoń – część C, w gminie Kórnik – projekt pla-
nu wyznacza m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych ogrodniczych, tereny 
rolnicze, zieleni krajobrazowej, łąk zadrzewień z do-
puszczeniem użytkowania rolniczego, tereny lasów, 
teren cmentarza, dróg publicznych oraz wewnętrz-
nych. W  granicach opracowania znajdują się drogi 
powiatowe nr 2478P relacji Mieczewo-Radzewo 
klasy technicznej zbiorczej (Z) oraz 2472P relacji 
Radzewice – Kórnik klasy technicznej zbiorczej 
(Z). Nadesłany projekt planu był już przedmiotem 
uzgodnienia Zarządu Powiatu w  Poznaniu, który 
postanowieniem znak: WD.673.15.34.2014.MA nie 
uzgodnił przedłożonego wówczas projektu planu 
ze względu na:

 − zmianę przebiegu pasa drogowego drogi powia-
towej nr 2478P o  działki stanowiące własność 
Skarbu Państwa (m.in. dz. o nr ewid.18/1, 18/2 
obr. Konarskie) oraz działki stanowiące włas-
ność Miasta i  Gminy Kórnik (m.in. dz. o  nr 
ewid.17 obr. Konarskie),

 − możliwość obsługi komunikacyjnej terenu 1MN 
(nowoprojektowane granice działek) z drogi po-
wiatowej nr 2478P poprzez zjazdy bezpośrednie,

 − wyznaczenie linii zabudowy dla tereny 1MN 
w odległości 6m od granicy pasa drogowego.

W  przesłanym obecnie projekcie planu wyznaczony 
przebieg drogi powiatowej 2478P nadal uwzględnia 
poszerzenia pasa drogowego, jednakże Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu zaakceptował proponowany 
przebieg drogi jako regulację stanu prawnego nieru-

chomości będących w pasie drogowym drogi powiato-
wej. Wyznaczona w obecnie przesłanym projekcie pla-
nu linia zabudowy dla terenu 1MN została odsunięta 
od granicy pasa drogowego w stosunku do poprzednie-
go projektu o 2m i wynosi obecnie 8m,
18. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego terenu w  miejscowości 
Palędzie, rejon ul. Leśnej, działki nr ewid. 43/1, 70/4, 
70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12, 
70/13, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 
73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 73/5, 74, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 
75/6, 75/7, 76, 77, 78, 79, 80, 81 oraz część działki 
nr ewid. 43/2, gm. Dopiewo – projekt planu wyzna-
cza m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny wód 
powierzchniowych, tereny zieleni, tereny infrastruk-
tury elektroenergetycznej oraz tereny komunikacji: 
teren publicznego ciągu pieszo-jezdnego i  tereny 
dróg wewnętrznych. Zarząd Powiatu zwraca uwagę, 
że intensywne zagospodarowanie terenów widnieją-
cych obecnie w ewidencji jako grunty rolne wiąże się 
ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, prob-
lemami komunikacyjnymi, możliwością występo-
wania dyskomfortu oraz problemów w zakresie we-
wnętrznych relacji społeczności lokalnej. Taki duży 
stopień zainwestowania niedostosowany do sieci 
dróg spowoduje znaczne utrudnienia i  spiętrzenie 
ruchu na drogach prowadzących w kierunku Pozna-
nia, co niekorzystnie wpłynie również na jednostko-
we koszty budowy i eksploatacji infrastruktury tech-
nicznej i  społecznej stanowiących zadania własne 
gminy. Ustalenia projektu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego,

19. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, 
gmina Dopiewo terenu w rejonie ul. Kolejowej, Spor-
towej, Maratońskiej, Szarotkowej i Sadowej – projekt 
planu wyznacza m.in. tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, tereny 
zabudowy usługowej, teren usług oświaty, teren za-
budowy usługowej wraz z zielenią urządzoną, teren 
zieleni urządzonej, tereny infrastruktury elektro-
energetycznej, teren infrastruktury technicznej, te-
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reny komunikacji: teren drogi publicznej gminnej 
zbiorczej, teren drogi publicznej gminnej lokalnej, 
tereny dróg publicznych gminnych dojazdowych, te-
reny publicznych gminnych ciągów pieszo-jezdnych, 
tereny publicznych gminnych ciągów pieszo-ro-
werowych oraz tereny dróg wewnętrznych. Zarząd 
Powiatu zwraca uwagę, że intensywne zagospodaro-
wanie terenów objętych planem, wiąże się ze znacz-
nym zwiększeniem natężenia ruchu, problemami 
komunikacyjnymi, możliwością występowania dy-
skomfortu oraz problemów w  zakresie wewnętrz-
nych relacji społeczności lokalnej. Tak duży stopień 
zainwestowania niedostosowany do sieci dróg spo-
woduje znaczne utrudnienia i  spiętrzenie ruchu na 
drogach, co niekorzystnie wpłynie również na jed-
nostkowe koszty budowy i  eksploatacji infrastruk-
tury technicznej i  społecznej stanowiących zadanie 
własne gminy. Zwraca się także uwagę na niewystar-
czający udział planowanych terenów zieleni w  pro-
jekcie planu. Ustalenia projektu planu nie ingerują 
we własność Powiatu Poznańskiego,

20. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w  rejonie ul. Głównej, 
Słonecznej i  Dworcowej, obręb Dziećmierowo, gm. 
Kórnik – projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, 
teren drogi publicznej klasy dojazdowej oraz teren 
drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie in-
gerują w tereny będące własnością Powiatu Poznań-
skiego,

21. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miejscowości Glinka Du-
chowna, przy ul. Krajowej, gm. Kostrzyn – projekt 
planu wyznacza teren obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów oraz zabudowy usługowej i teren 
pod poszerzenie drogi publicznej. Ustalenia projektu 
planu nie ingerują w  tereny będące własnością Po-
wiatu Poznańskiego,

22. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w  rejonie ulic Zwierzy-
nieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik 
w  ciągu drogi wojewódzkiej nr 434, gm. Kórnik 

– etap 1 i 2. – projekt planu wyznacza m.in.: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usłu-
gowej, tereny zabudowy usługowej, tereny usług 
sportu i rekreacji, tereny zieleni, teren placu publicz-
nego, teren garaży, tereny infrastruktury technicznej, 
oraz tereny komunikacji. W granicach opracowania 
znajduje się droga powiatowa 2472P (ul. Konarska) 
klasy technicznej zbiorczej. Wnioskowany plan był 
już dwukrotnie przedmiotem uzgodnienia Zarzą-
du Powiatu w  Poznaniu. Postanowieniem znak: 
WD.673.15.81.2013.MA z  dnia 20 sierpnia 2013r. 
Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił przedłożo-
nego wówczas projektu planu z uwagi na zapisy dot. 
lokalizacji ścieżki rowerowej oraz chodników wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2472P. W związku z powyższym 
projekt planu został przesłany ponownie do uzgod-
nień i  postanowieniem znak: WD.673.15.90.2013.
NA z dnia 23 września 2013r. Zarząd Powiatu w Po-
znaniu uzgodnił przedmiotowy projekt uwzględnia-
jący wskazane przez Zarząd Powiatu w  Poznaniu 
uwagi. W przesłanym w dniu 4 sierpnia 2014r. pro-
jekcie planu wprowadzono zmiany dot. przeznacze-
nia terenów m.in. terenów oznaczonych jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny 
usług sportu i  rekreacji oraz zieleni. Zarząd Powia-
tu podtrzymuje, że wyznaczenie rozległych terenów 
zabudowy mieszkaniowej stoi w  sprzeczności z  po-
wszechnie znanymi prognozami demograficznymi. 
Intensywne zagospodarowanie terenów widnieją-
cych obecnie w  ewidencji jako grunty rolne wiąże 
się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, 
problemami komunikacyjnymi, możliwością wy-
stępowania dyskomfortu oraz problemów w  zakre-
sie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Tak 
duży stopień zainwestowania niedostosowany do sie-
ci dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie 
ruchu na drogach prowadzących w kierunku Pozna-
nia, co niekorzystnie wpłynie również na jednost-
kowe koszty budowy i  eksploatacji infrastruktury 
technicznej i społecznej stanowiących zadanie włas-
ne gminy. Ponadto Zarząd sygnalizujemy, że projek-
towanie nowej zabudowy mieszkaniowej na obecnie 
występujących gruntach rolnych przyczyni się do 
powstania problemów związanych z oddaleniem od 
istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej,
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23. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w  obrębie geodezyjnym 
Dąbrówka, wzdłuż linii kolejowej, gm. Dopiewo 

– projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z  dopuszczeniem 
zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługowej, 
tereny obiektów produkcyjnych, składów i  maga-
zynów, zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem obsługi 
komunikacji samochodowej, tereny rolnicze, wód 
powierzchniowych śródlądowych tereny infrastruk-
tury technicznej: elektroenergetyka, kanalizacja, 
tereny infrastruktury Kolejowej, tereny dróg pub-
licznych: klasy ekspresowej, głównej, zbiorczej, lokal-
nej, oraz dojazdowej, a także tereny dróg wewnętrz-
nych. W granicach opracowania znajduje się droga 
powiatowa nr 2401P relacji Dopiewo – Poznań (ul. 
Poznańska), klasy technicznej głównej. W  związku 
z powyższym w projekcie planu należy zawrzeć zapis 
o zakazie odprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych do kanalizacji deszczowej i  rowów przydroż-
nych drogi powiatowej ul. Poznańskiej. Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego.

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

1. w  sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu usu-
wania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na 
terenie powiatu poznańskiego”,

2. w  sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/339/IV/2014 
Rady Powiatu w  Poznaniu z  dnia 29 stycznia 2014r. 
w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn zadania za-
rządzania drogą powiatowa nr 2411P – ul. Średzka 
w m. Kostrzyn,

3. w  sprawie powierzenia Gminie Rokietnica zadań 
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 
2424P w m. Kiekrz oraz 2425P w m. Rokietnica i w m. 
Rostworowo,

4. w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Su-
chy Las,

5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Buk 
z  przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożar-

nej w m. Dakowy Suche, Dobieżynie, Niepruszewie, 
Szewcach, Otuszu,

6. w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Czerwonak z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Promnicach,

7. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Do-
piewo z  przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Palędziu,

8. w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Kleszczewo z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Gowarzewie, Krzyżownikach, Komorni-
kach,

9. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Ko-
strzyn z  przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w m. Gułtowy i Brzeźnie,

10. w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Kórnik z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kamionkach i Czmoniu,

11. w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Mosina z  przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowinkach, Pecnej, Radzewicach,

12. w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Murowana Goślina z  przeznaczeniem dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Białężynie, Boduszewie, Dłu-
giej Goślinie, Łopuchowie, Nieszawie, Rakowni,

13. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Po-
biedziska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kociałkowej Górce, Latalicach, Węglewie,

14. w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Miastu 
Puszczykowo z  przeznaczeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Puszczykowie,

15. w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Rokietnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mrowinie i Przybrodzie,

16. w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Stęszew z  przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Stęszewie,

17. w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie 
Suchy Las przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zielątkowie i Chludowie,

18. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Tar-
nowo Podgórne z  przeznaczeniem dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lusowie i Ceradzu Kościelnym,
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19. w  sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Dzia-
łań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2014-2020”,

20. w  sprawie przyjęcia Programu działań Powiatu Po-
znańskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia 
na lata 2014-2018,

21. w sprawie przyjęcia od Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej zadania z zakresu administracji rządowej,

22. w  sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków 
z budżetu powiatu poznańskiego w 2014 roku na wy-
konanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do re-
jestru zabytków (II nabór wniosków),

23. w  sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego 
na rok 2014,

24. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018.

IV. PODJĘTE POSTANOWIENIA:

1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian 
w  planach finansowych wydziałów Starostwa oraz 
jednostek organizacyjnych Powiatu.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się ze skonsolidowanym 
bilansem Powiatu Poznańskiego, sporządzonym 
na dzień 31 grudnia 2013r. Ww. bilans został przeka-
zany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Pozna-
niu.

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z  programem funkcjo-
nalno-użytkowym Centrum Kształcenia Praktyczne-
go w  Swarzędzu i  zaakceptował jego założenia oraz 
dokonał wyboru procedury wyłonienia wykonawcy 
dokumentacji technicznej dla Centrum, w  drodze 
konkursu, gdzie uczestnicy składają opracowania 
w formie koncepcji architektonicznych z wizualizacją, 
które podlegają ocenie komisji konkursowej. Założe-
nia funkcjonalno-użytkowe zawierają informacje nt. 
obszarów kształcenia w  poszczególnych zawodach, 
wykaz pracowni (powierzchnia dydaktyczna wynosi 
2.409mkw., dział administracji i obsługi 170m2, dział 
obsługi dydaktycznej 224m2, dział obsługi technicz-
nej 106m2). Łączna powierzchnia wraz z ciągami ko-
munikacyjnymi to 3343mkw.

4. Zarząd Powiatu zaakceptował wniosek do Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju – Departament Dróg 

i Autostrad o wykorzystanie nadwyżki dofinansowa-
nia dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 
2460P wraz z  obiektem mostowym w  miejscowości 
Czapury” w wysokości 45.900,00zł na nowe zadanie 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2450P Rybojedzko-
-Strykowo na odcinku Sapowice – Rybojedzko” na 
odcinku 1,2km”.

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją wstępną na 
temat przeprowadzonego pierwszego etapu naboru 
uczniów do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Po-
znańskiego na rok szkolny 2014/2015r. Liczba ucz-
niów, wg stanu na dzień 3 lipca 2014r., kształtuje się 
następująco:

 − ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bole-
chowie – 99,

 − ZS im. A. Wodziczki w Mosinie – 108,
 − ZS Nr 1 im. Powstańców Wlkp. w  Swarzędzu – 

355,
 − ZS Nr 2 w Swarzędzu – 92,
 − ZS w Kórniku – 53,
 − ZS w Puszczykowie – 81,
 − ZS im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Ro-

kietnicy – 91.
Łączna liczba uczniów we wszystkich Zespołach Szkół 

– 879.
Faktyczna liczba uczniów znana będzie w  miesiącu 
wrześniu.
6. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umo-

wy z  dnia 24 maja 2011r. dot. obsługi i  rozliczania 
transakcji opłacanych kartami płatniczymi, z  firmą 
FirstData Polska S. A., która zaproponowała konty-
nuację współpracy na korzystnych warunkach (ob-
niżenie prowizji z poziomu 1,7% do 1,01%). Umowa 
zostanie przedłużona do dnia 31 stycznia 2016r.

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniami pokon-
trolnymi:
a) w  związku z  kontrolą problemową przeprowa-

dzoną w  ZS w  Puszczykowie na temat ustalenia 
i  przestrzegania procedur kontroli finansowej, 
w tym: sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń po-
kontrolnych, zaciąganie zobowiązań finansowych, 
dokonanie wydatków na zakup towarów i  usług 
oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych 
pracowników oraz ewidencja księgowa wydatków 
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i  rozrachunków z  dostawcami. Kontrola została 
przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli 
w okresie od 24 marca 2014r. do 8 kwietnia 2014r. 
oraz w dniu 11 kwietnia 2014r. i dotyczyła wydat-
ków wykonanych w 2012 i 2013 roku, przy czym 
ustalenia dokonane zostały na podstawie wydat-
ków wykonanych w  miesiącu maju 2012r. oraz 
w miesiącach kwietniu i listopadzie 2013r. Zostały 
sformułowane zalecenia pokontrolne,

b) w związku z kontrolą problemową przeprowadzo-
ną w SOS-W im. Janusza Korczaka w Mosinie, na 
temat ustalenia i przestrzegania procedur kontroli 
finansowej, w tym: sprawdzenie stopnia realizacji 
zaleceń pokontrolnych, zaciąganie zobowiązań 
finansowych, dokonanie wydatków na zakup to-
warów i usług oraz na pokrycie kosztów podróży 
służbowych pracowników oraz ewidencja księ-
gowa wydatków i  rozrachunków z  dostawcami. 
Kontrola została przeprowadzona przez Wydział 
Audytu i Kontroli w okresie od 5 maja 2014r. do 
14 maja 2014r. i dotyczyła wydatków wykonanych 
w 2012 i 2013 roku, przy czym ustalenia dokona-
ne zostały na podstawie wydatków wykonanych 
w miesiącu marcu 2012r. oraz w miesiącach lutym 
i wrześniu 2013r. Zostały sformułowane zalecenia 
pokontrolne,

c) w  związku z  kontrolą problemową przeprowa-
dzoną w  PP-P w  Puszczykowie na temat ustale-
nia i przestrzegania procedur kontroli finansowej, 
w tym: sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń po-
kontrolnych, zaciąganie zobowiązań finansowych, 
dokonanie wydatków na zakup towarów i  usług 
oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych 
pracowników oraz ewidencja księgowa wydatków 
i  rozrachunków z  dostawcami. Kontrola została 
przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontro-
li w  okresie od dnia 22 kwietnia 2014r. do dnia 
25 kwietnia 2014r. i  dotyczyła wydatków wyko-
nanych w 2012 i 2013 roku, przy czym ustalenia 
dokonane zostały na podstawie wydatków wyko-
nanych w miesiącu grudniu 2012r. oraz w miesią-
cach czerwcu i  październiku 2013r. Zostały sfor-
mułowane zalecenia pokontrolne,

d) w  związku z  kontrolą okresową w  zakresie pra-
widłowości wykorzystania dotacji przez niepub-
liczne szkoły o uprawnieniach publicznych, prze-
prowadzoną w  Policealnej Szkole Kosmetycznej 
Julii Kończak w  Puszczykowie. Kontrola została 
przeprowadzona dniach 10, 11, 17 i  20 grudnia 
2013r. na podstawie upoważnienia Starosty Po-
znańskiego i  dotyczyła prawidłowości wykorzy-
stania dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Po-
znańskiego w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 
sierpnia 2013r. Według ustaleń kontroli w okresie 
od stycznia do sierpnia 2013r. szkoła pobrała 
w  nadmiernej wysokości dotacje na 18 uczniów 
w  kwocie 1.602,00zł oraz wydatkowała niezgod-
nie z  przeznaczeniem lub też bez udokumento-
wania przeznaczenia wydatków (niezachowanie 
dowodów potwierdzających koszty/zobowiązania 
szkoły tj. faktur i rachunków od dostawców i wy-
konawców) albo bez udokumentowania wykona-
nia ze środków dotacji wydatków, ujętych w  ra-
portach kasowych w  łącznej kwocie 17.384,69zł. 
W  związku z  powyższym zostaną przygotowane 
decyzje dotyczące zwrotu tych kwot. W toku usta-
leń z kontroli sformułowano zalecenia pokontrol-
ne,

e) w związku z kontrolą problemową przeprowadzo-
ną w Zespole Szkół w Mosinie na temat ustalenia 
i  przestrzegania procedur kontroli finansowej, 
w  tym: sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń 
pokontrolnych, zaciągania zobowiązań finanso-
wych, dokonywania wydatków na zakup towarów 
i  usług oraz na pokrycie kosztów podróży służ-
bowych pracowników, ewidencji księgowej wy-
datków i  rozrachunków z  dostawcami. Kontrola 
została przeprowadzona przez Wydział Audytu 
i Kontroli w okresie od dnia 25 marca 2014r. do 
dnia 11 kwietnia 2014r. i dotyczyła wydatków wy-
konanych 2012 i 2013 roku, przy czym ustalenia 
dokonane zostały na podstawie wydatków wyko-
nanych w miesiącu wrześniu 2012 r. oraz w mie-
siącach kwietniu i  październiku 2013 r. Zostały 
sformułowane zalecenia pokontrolne,

f) w  związku z  kontrolą doraźną przeprowadzoną 
w  Powiatowym Urzędzie Pracy w  Poznaniu na 



49B i u l e t y n  P o w i a t u  P o z n a ń s k i e g o w r z e s i e ń  2 0 1 4

temat prowadzenia gospodarki finansowej oraz 
ksiąg rachunkowych w  zakresie: rozliczeń mię-
dzyokresowych, należności długoterminowych 
oraz refundacji wydatków na wynagrodzenia 
z  Funduszu Pracy. Kontrola została przeprowa-
dzona przez Wydział Audytu i  Kontroli w  okre-
sie od dnia 21 maja do 23 maja oraz w dniach 5 
i 6 czerwca 2014r. i obejmowała lata 2013 i 2014. 
Ustalenia kontroli zawarte zostały w  protokole 
z  kontroli sporządzonym i  przekazanym dyrek-
torowi jednostki w  dniu 9 lipca 2014r. Protokół 
został podpisany przez dyrektora jednostki kon-
trolowanej. W piśmie dyrektora jednostki z dnia 
14 lipca 2014r. wniesione zostały dodatkowe wy-
jaśnienia do ustaleń protokołu.

g) w  związku z  kontrolą problemową przeprowa-
dzoną w  Zarządzie Dróg Powiatowych na temat 
ustalenia i  przestrzegania procedur kontroli fi-
nansowej, w  tym: sprawdzenie stopnia realizacji 
zaleceń pokontrolnych, zaciąganie zobowiązań 
finansowych, dokonanie wydatków na zakup to-
warów i usług oraz na pokrycie kosztów podróży 
służbowych pracowników oraz ewidencja księ-
gowa wydatków i  rozrachunków z  dostawcami. 
Kontrola została przeprowadzona przez Wydział 
Audytu i Kontroli w okresie od 27 listopada 2013r. 
do 6 grudnia 2013r. oraz od 7 stycznia 2014r. do 
28 stycznia 2014r. i  dotyczyła wydatków wyko-
nanych w 2011 i 2012 roku, przy czym ustalenia 
dokonane zostały na podstawie wydatków wyko-
nanych w miesiącu kwietniu 2011r. oraz w miesią-
cach styczniu i wrześniu 2012r. Zostały sformuło-
wane zalecenia pokontrolne.

8. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywi-
dualne dla:
a) ucznia ZS w  Bolechowie w  wymiarze 12 godzin 

tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2014/2015 oraz roku szkolnego 
2015/2016.

b) uczennicy ZS w  Bolechowie w  wymiarze 12 go-
dzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2014/2015,

c) ucznia SOS-W  w  wymiarze 12 godzin tygodnio-
wo do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 
2014/2015,

d) ucznia SOS-W w wymiarze 12 godzin tygodnio-
wo do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 
2014/2015,

e) uczennicy SOS-W w Mosinie w wymiarze 10 go-
dzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2014/2015,

f) ucznia SOS-W w Mosinie w wymiarze 10 godzin 
tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych roku 
szkolnego 2014/2015,

g) ucznia SOS-W w Mosinie w wymiarze 10 godzin 
tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych roku 
szkolnego 2014/2015,

h) uczennicy SOS-W w Mosinie w wymiarze 12 go-
dzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2015/2016,

9. Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu:
 − Raport za lata 2012-2013 z wykonania Programu 

ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na 
lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”, 
który przedstawia stan realizacji Programu w  la-
tach 2012-2013 i  uwzględnia zarówno zadania 
w nim ujęte, jak i zadania nie objęte programem, 
a  zrealizowane. Z  powyższego Raportu wynika, 
że Powiat większość zadań realizował zgodnie 
z  przyjętym harmonogramem, w  miarę posiada-
nych środków finansowych,

 − Sprawozdanie z  realizacji „Programu opieki nad 
zabytkami powiatu poznańskiego na lata 2012-
2015” za okres 2012-2013,

 − Informację o  przebiegu wykonania budżetu Po-
wiatu Poznańskiego za I  półrocze 2014r. i  infor-
mację o  kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej za pierwsze półrocze 2014r.

10. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwolnienie z obo-
wiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu Przemysława Jan-
kiewicza, w  roku szkolnym 2014/2015, z  powodu 
konieczności częstego uczestniczenia w  spotka-
niach oraz wyjazdach poza teren szkoły, związanych 
z licznymi projektami prowadzonymi przez ZS Nr 1 
w Swarzędzu.
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11. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ponowne przystą-
pienie do realizacji inwestycji dot. budowy dwóch 
wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz 
układu komunikacyjnego w rejonie os. Kwiatowego 
w  Poznaniu i  Plewiskach, przy współpracy z  Mia-
stem Poznań, Gminą Komorniki i Gminą Dopiewo. 
Zarząd zaakceptował zaproponowany przez Mia-
sto Poznań podział kosztów, który zakłada wzrost 
udział Powiatu Poznańskiego z 18,33% do 20,64% tj. 
z  kwoty 714.870,00zł do 805.057,00zł. Aktualizacja 
podziału kosztów została dokonana na podstawie 
badań zleconych przez Miasto Poznań, dot. analizy 
ruchu na odcinkach dróg sieciowych objętych przed-
sięwzięciem.

12. Zarząd wyraził zgodę na zgłoszenie w naborze wnio-
sków o dofinansowanie w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2014r. nastę-
pujących zadań:
1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo 

– Poznań w m. Skórzewo, gm. Dopiewo – Etap II 
od początku skrzyżowania ul. Poznańskiej i  ul. 
Batorowskiej do ul. Działkowej,

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P Rokiet-
nica – Poznań na odcinku ul. Kierskiej od ul. 
Leśnej do ul. Altanowej (gr. m. Poznań) – Etap 
II odcinek od drogi zlokalizowanej na działkach 
nr 146/5 i 144/4 do ul. Altanowej (gr. m. Poznań).

Wnioski o  dofinansowanie można składać do dnia 30 
września 2014r.
13. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na obniżenie dy-

rektorowi ZS w  Puszczykowie Przemysławowi Bu-

dzyńskiemu, obowiązkowego wymiaru godzin dy-
daktycznych, w roku szkolnym 2014/2015, z 5 do 4 
godzin tygodniowo, z uwagi na konieczność realiza-
cji pensum dydaktycznego w  klasie pierwszej Lice-
um, w której liczba godzin z języka polskiego wynosi 
4 godziny.

14. Zarząd Powiatu zapoznał się z  zawiadomieniem 
o  wydaniu decyzji o  zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej w związku z rozbudową ul. Kolejowej 
w Owińskach (droga powiatowa nr 2424P) pn. „Roz-
budowa ul. Kolejowej w  Owińskach – zatoka auto-
busowa” gm. Czerwonak, powiat poznański, woje-
wództwo wielkopolskie.

15. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zgłoszenie po-
stępowania o  udzielenie zamówienia publicznego 
zadania, dotyczącego przebudowy budynków ma-
gazynowo-gospodarczych oznaczonych symbolami 
D i 8 wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania, dla 
potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, wraz 
z  rozbudową o  łącznik, do nagrody Kryształy Prze-
targów Publicznych. Kryształy Przetargów Publicz-
nych to jedyna nagrody przyznawane tylko przez 
ekspertów zamówień publicznych. Ubieganie się 
oraz otrzymanie nagrody jest bezpłatne.

Sporządziła: 
Magdalena Krygier 

Wydział Organizacyjny
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S p r a w o z d a n i e  z  p o s i e d z e ń  k o m i s j i  s t a ł y c h  R a d y  P o w i a t u 
w  P o z n a n i u  w  s i e r p n i u  2 0 1 4  r .

hh 20 sierpnia 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, 
na którym omówiono przygotowanie szkół powiatu po-
znańskiego do roku szkolnego 2014/2015 oraz sprawy 
bieżące.

hh 21 sierpnia 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Komunikacji, Budow-
nictwa i Infrastruktury. Głównym tematem posiedzenia 
była realizacja planu inwestycji i remontów dróg powia-
towych w roku 2014. Informację przedstawili: Pan Marek 
Borowczak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Po-
znaniu oraz Pan Maciej Andraszyk, Dyrektor Wydziału 
Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu. W drugiej części posiedzenia dyskutowano 
na temat założeń do planu zadań na 2015 rok i lata na-
stępne. Ostatnim punktem spotkania było zaopiniowa-
nie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu 
w Poznaniu

hh 21 sierpnia 2014 r.
miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa w Glince Szlacheckiej. Pan 
Romuald Grabiak, Dyrektor Wydziału Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i  Leśnictwa Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, udzielił informacji na temat bieżącej pracy 
wydziału.

hh 25 sierpnia 2014 r.
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultu-
ry, Kultury Fizycznej i  Turystyki oraz Komisji Pro-

mocji, Rozwoju i  Integracji Europejskiej. Tematem 
spotkania była analiza rozstrzygnięć konkursów 
na rok 2014 dla organizacji pożytku publicznego oraz 
informacja dyrektora o  pracy Wydziału Promocji 
i Aktywności Społecznej w pierwszym półroczu 2014 r.

hh 26 sierpnia 2014 r.
odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki 
Społecznej i  Ochrony Zdrowia w  Warsztatach Tera-
pii Zajęciowej Stowarzyszenia Promyk w  Konarzewie, 
na którym omówiono sprawy bieżące dotyczące funk-
cjonowania i  specyfiki ośrodka. Na zakończenie Ko-
misja zaopiniowała projekty uchwał na najbliższą sesję 
Rady Powiatu.

hh 27 sierpnia 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i  Gospoda-
rowania Mieniem Powiatu. W spotkaniu wzięli udział: 
Pani Renata Ciurlik – Skarbnik Powiatu oraz członko-
wie Komisji. Podczas spotkania przedstawiona została 
informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 
2014r. oraz zaopiniowano projekty uchwał przewidzia-
ne na XLII Sesję Rady Powiatu jak również omówiono 
sprawy bieżące.

Przygotowały: 
Hanna Kostołowska 

Patrycja Papina 
Biuro Rady
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Słoneczne „pożegnanie 
lata” w Rokietnicy

Już po raz czwarty, 13 września 2014 roku, Rokietnickie Stowarzyszenie 
Rozwoju „Idea, Człowiek, Przyszłość”, zorganizowało „IV Rajd Samochodowy – 
Rokietnica żegna lato”. W tym roku „rajd” objęty został Patronatem Honorowym 
Starosty Poznańskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg oraz Wójta Gminy 
Rokietnica. Do współpracy włączyli się Starosta Szamotulski, Burmistrz Miasta 
i Gminy Szamotuły, a partnerem stowarzyszenia w przygotowaniu imprezy 
został Starosta Obornicki, Burmistrz Obornik oraz Wójt Gminy Kaźmierz.

W imieniu władz samorządowych tegorocz-
ny rajd otworzył Przemysław Kiejnich, Rad-
ny Powiatu Poznańskiego. Pierwsza przerwa 
– próba rekreacyjna – odbyła się w Żydowie, 
następna w Szamotułach na terenie Muzeum 
– Zamku Górków. Pierwsza próba samochodo-
wa odbyła się w Szamotułach. Kolejne atrak-
cje czekały na „rajdowców” w Gospodarstwie 
i Pałacu Baborówko, gdzie znajdował się Punkt 
Kontroli Czasu i miejsce kolejnej próby rekre-
acyjnej oraz test z zakresu przepisów ruchu 
drogowego oraz zasad udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Dalej mapa skierowała 
załogi do Ostroroga, gdzie wraz z sędzią czekał 
już zastęp OSP Ostroróg gotowy do udzielania 
instruktarzu przeprowadzenia konkurencji stra-
żackiej. W Kaźmierzu przygotowano kolejną 
konkurencję. Na przysłowiowej „ostatniej pro-
stej” uczestników zmagań motoryzacyjnych 
czekały jeszcze dwie próby. Około godziny 14 
pierwsze załogi zaczęły pojawiać się na mecie 
„rajdu”, gdzie już czekał ciepły posiłek, kon-
kurs wiedzy o ratownictwie przedmedycznym 
przeprowadzonym przez Ratowników Drogo-
wych Automobilklubu Wielkopolski, każdy 
mógł również skorzystać z próby swoich umie-
jętności resuscytacji. Osobom, które najlepiej 
przeprowadziły resuscytacje wręczono vouche-
ry na bowling, tenis lub squash’a oraz na naukę 
gry w bilard z Mistrzem Europy Radosławem 
Babicą. Dodatkowo do dyspozycji był symula-
tor zderzeń, a atrakcję, która sprawiła najwięcej 
radości maluchom, zapewnił Paweł Chojnacki 
z Krzyszkowa. Przyjechał on zestawem mara-

tonowym z parą koni fryzyjskich, urządzając 
po terenie parku przejażdżki dla naszych „raj-
dowych” gości. Na zakończenie pozostało już 
tylko wręczenie pucharów i nagród wszystkim 
załogom oraz najmłodszym uczestnikom rajdu, 
którego dokonali przedstawiciele władz samo-
rządowych i policji: Mieczysław Ferenc, Czło-
nek Zarządu Powiatu Poznańskiego, Andrzej 
Okpisz, Wicestarosta Obornicki, Bartosz De-
rech, Wójt Gminy Rokietnica, Ryszard Lubka, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rokietnica 
oraz Tomasz Klonowski, Kierownik Rewi-
ru Dzielnicowych w Rokietnicy. Dodatkowo 
przyznano nagrody Starosty Poznańskiego Jana 
Grabkowskiego dla trzech najlepszych uczest-
ników testu z przepisów ruchu drogowego. 
Na zakończenie Michał Cieciora, Komandor 
Rajdu, podziękował wszystkim uczestnikom, 
sędziom, współorganizatorom i sponsorom 
dzięki, którym impreza mogła się odbyć, za-
praszając jednocześnie wszystkich na V edycję 
imprezy w przyszłym roku, po czym gospodarz 
gminy Wójt Bartosz Derech dokonał oficjalne-
go zakończenia „rajdu”.

Stowarzyszenie składa gorące podzięko-
wania za współpracę i pomoc w organiza-
cji tego przedsięwzięcia wszystkim, którzy 
wnieśli swój wkład w przeprowadzenie im-
prezy.

Ilona Cieciora 
Kierownik Biura Zawodów 

Sędzia Główny 
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Konwencjonalia 2014

Przy pałacu w Owińskach już po raz ósmy odbył się Piknik Cysterski 
„Konwencjonalia 2014”. To impreza mająca na celu popularyzację starych 
rzemiosł, strojów, walk rycerskich czy muzyki sakralnej w nowoczesnej aranżacji.

Organizatorzy pikniku jak zwykle przy-
gotowali bardzo ciekawy i bogaty program. 
Rozstawione zostały kramy kupieckie i rze-
mieślnicze, gdzie można było zapoznać się 
z technikami średniowiecznego wytwórstwa, 
a także zakupić wyroby rzemieślnicze. Nie 
zabrakło też średniowiecznych przysmaków. 
Można tam było spróbować m.in. pysznych 
pierników na potaszu.

Wśród innych przygotowanych atrakcji 
była możliwość zwiedzania z przewodnikiem 
pocysterskiego kościoła Jana Chrzciciela 
w Owińskach. Dla fanów historii przygotowa-
no również grę historyczną z nagrodami „Wo-
kół Klasztoru”. W programie imprezy były 
także warsztaty papieru czerpanego, aranżacja 
dawnej polskiej wsi czy tworzenie leczni-
czych wywarów ziołowych.

W trakcie pikniku nie zabrakło także ak-
centów muzycznych. Uczestnicy imprezy 
mogli wysłuchać koncertu muzyki klasycznej. 
Nie zabrakło też zabawy tanecznej z zespo-
łem „Audiosphera”. Tradycyjnie też podczas 
pikniku przeprowadzona został akcja poboru 

krwi pod hasłem „Przelewamy krew za Cy-
sterki”.

Na koniec warto dodać, że Piknik Cyster-
ski „Konwencjonalia”, to jedna z cyklu imprez 
w ramach produktu turystycznego „Naturalnie 
dookoła Poznania”. To produkt turystyczny, 
który łączy ze sobą tradycje i zwyczaje Po-
wiatu Poznańskiego i jest skierowany do ama-
torów „naturalnych smaków”.

Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji i Aktywności społecznej

Przy pałacu rozstawione zostały kramy kupieckie i  rzemieślnicze, gdzie można było zapoznać się z  technikami średniowiecznego 
wytwórstwa, a także zakupić wyroby rzemieślnicze.

W programie imprezy były m.in. warsztaty papieru czerpanego.
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najlepsi ratownicy medyczni wśród 
strażaków OSP i PSP wyłonieni!

Szóstego września w Kobylnicy odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze z Zakresu Ratownictwa Medycznego dla Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Poznańskiego. 
Zmagania miały na celu praktyczne sprawdzenie przygotowania uczestników 
do działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale także promocję idei 
udzielania „pierwszej pomocy”.

W tegorocznej, szóstej edycji udział wzię-
ło ponad 100 zawodników z 18 drużyn repre-
zentujących Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze 
Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, Jedno-
stki OSP Powiatu Poznańskiego oraz Szkołę 
Aspirantów PSP w Poznaniu.

W trakcie zawodów sprawdzono wiedzę 
teoretyczną członków drużyn w zakresie 
ratownictwa medycznego, a także praktycz-
ną podczas toru przeszkód z konkurencja-
mi z zakresu ratownictwa medycznego oraz 
w trakcie specjalnie zainscenizowanych scen 
symulujących rzeczywiste warunki wypad-
ków, w tym:

 h kolizji quada z rowerzystą;
 h  upadku dziecka z wysokości na terenie 
placu zabaw;

 h wypadku podczas wycinki drzew;
 h  udzielenia pomocy poszkodowanemu na 
terenie parku linowego.

Ostatecznie, po pełnej emocji wielogo-
dzinnej rywalizacji, w kategorii PSP, I. miej-
sce zdobyła drużyna Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej Nr 5, II. miejsce drużyna Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej Nr 7, III. miejsce dru-
żyna Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1.

Z kolei w kategorii OSP, I. miejsce – po raz 
trzeci z rzędu zdobyła drużyna OSP Luboń, II. 
miejsce drużyna OSP Krzesiny, natomiast III. 
miejsce OSP Strykowo.

Super puchar przechodni dla drużyny 
z największą liczbą punktów, został przyzna-
ny drużynie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
Nr 5. Dla wszystkich zwycięzców Zawodów 
Powiat Poznański ufundował puchary oraz na-
grody rzeczowe.

Zawody organizowane były przez Ochot-
niczą Straż Pożarną w Kobylnicy, Oddział 
Powiatowy ZOSP RP w Poznaniu, Komendę 
Miejską PSP w Poznaniu, Starostwo Powiato-
we w Poznaniu oraz Gminę Swarzędz.

Łukasz Sobolewski 
Wydział Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego

W  trakcie zawodów sprawdzono wiedzę teoretyczną i  prak-
tyczną członków drużyn w  zakresie ratownictwa medycznego 
w trakcie specjalnie zainscenizowanych scen symulujących rze-
czywiste warunki wypadków.
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Liga historyczna
Ósmego września w budynku Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród finalistom Ligi Hi-
storycznej, realizowanej w ramach projektu 
„Uniwersytet w Twojej Szkole”, którą patro-
natem honorowym objął Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański.

Głównym założeniem projektu było prze-
łamanie barier związanych z odległościami po-
między poszczególnymi szkołami i cel ten został 
osiągnięty. Dzięki nowoczesnym środkom prze-
kazu, opartym przede wszystkim na systemie 
teletransmisji, projekt zapewnił uczniom pełną 
ofertę edukacyjną w postaci licznych konferen-
cji, telekonferencji, konkursów oraz spotkań.

Najlepsi uczniowie z 24 szkół z całej Wiel-
kopolski, rywalizowali między sobą w wielu 
dziedzinach nauki na akademickim poziomie. 
Realizatorem przedsięwzięcia ze strony Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu było 
Uniwersyteckie Centrum Edukacji Szkolnej kie-
rowane przez prof. dr hab. Waldemara Łazugę, 
natomiast organizacją Ligi Historycznej zajął się 
dr Sebastian Paczos.

Na wręczenie nagród do Starostwa Powiato-
wego przybyły reprezentacje zwycięskich szkół 
ponadgimnazjalnych województwa wielkopol-
skiego wraz z opiekunami. Finalistów nagrodzili 
prof. dr hab. Józef Dobosz, Dyrektor Instytutu 
Historii oraz dr hab. Danuta Konieczka-Śliwiń-

ska i dr hab. Przemysław Matusik, Zastępca Dy-
rektora Instytutu Historii.

Gospodarzem uroczystości był Tomasz Łu-
biński, Wicestarosta Poznański który wręczył 
najlepszym drużynom i ich opiekunom upomin-
ki oraz okolicznościowe dyplomy, a zdobyw-
com I miejsca – Puchar Starosty Poznańskiego.

Uhonorowani zostali:
 h I miejsce – drużyna z VII Liceum 

Ogólnokształcącego im. Dąbrówki 
w Poznaniu w składzie: Jakub Laube, 
Mateusz Nowak, Magdalena Puchała oraz 
Marcin Trzaska wraz z opiekunem panem 
Marcinem Chwalińskim,

 h II miejsce – drużyna z II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 
w Lesznie w składzie: Szymon Karolewicz, 
Marcin Różycki, Erwin Krawczyk oraz 
Igor Sołtysiak wraz z opiekunami: panem 
Robertem Robaczyńskim oraz panem 
Markiem Kaczmarkiem,

 h III miejsce – drużyna z II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tadeusza 
Staniewskiego w Swarzędzu w składzie: 
Adrian Zbierski, Paulina Zawadzka, 
Wiktoria Kowalska oraz Paweł Skalski 
wraz z opiekunem panem Wojciechem 
Hoffmanem.

Katarzyna Kowalska 
Wydział Edukacji

Gospodarzem uroczystości był Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, który wręczył najlepszym drużynom i ich opiekunom upo-
minki oraz okolicznościowe dyplomy, a zdobywcom I miejsca – Puchar Starosty Poznańskiego.
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Klasztor pełen sztuki

Daliśmy radę! – cieszyli się uczestnicy projektu „Lato w teatrze” po premierze 
swojego spektaklu, filmu i wernisażu wystawy.

Tłum gości kłębił się w pobiedziskim klasz-
torze w niedzielę 3 sierpnia. Przyszli rodzice, 
dziadkowie, rodzeństwo i przyjaciele uczestni-
ków warsztatów zorganizowanych przez Insty-
tut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Pobiedziskach.

W przedsięwzięciu wzięło udział trzy-
dzieścioro dzieci w wieku powyżej trzynastu 
lat. Każde z nich inne, ciekawe świata, mają-
ce (ukryty czasem głęboko) talent. W ciągu 
dwóch tygodni poznali się i polubili, intensyw-
nie przy tym pracując. A efekty? Imponujące! 
Na przedstawienie „Lato w pokoju” złożyły się 
dwie etiudy przygotowane pod okiem Grażyny 
Wydrowskiej i Andrzeja Pieczyńskiego, inspi-
rowane poezją Jadwigi Stańczakowej i Mirona 
Białoszewskiego. Powstał spektakl opowiada-
jący o przyjaźni. Aktorzy zabrali widzów do 
zielonego ogrodu, w którym rodzą się pierwsze 
pragnienia i do mrocznego pokoju, w którym 
można zostawić lęki i niepewności. Wystawa 
wypełniła klasztorny 
hol: rysunki, wyklejanki, 
maski, zdjęcia. Pracow-
nię plastyczną Jarka Sze-
lesta pokochali nawet ci, 
którzy początkowo mieli 
„alergię na farby”. Było 
i kino! Film „Rozmo-
wy latem” wymyślili, 
nagrali i zmontowali 
młodzi ludzie. Mówią 
w nim o swoim stosunku 
do świata, który wielu 
z nich zdążył już boleś-
nie doświadczyć. Nie 
brakuje im jednak ani 
pasji, ani radości.

Kronika wydarzeń rodziła się codziennie 
na żywo i na gorąco. Niemal w całości zaję-
ła jedną ze szkolnych sal zwaną „blogernią”, 
rozprzestrzeniając się na podłogę i sięgając do 
sufitu. Jej autorzy pisali o sobie, komentowali 
swoje wpisy, wysyłali do siebie listy.

Koordynatorką projektu była Agata Łu-
kaszewicz. Nad całością czuwała Małgorzata 
Halber, Prezes Stowarzyszenia.

Spektakl został powtórnie wystawiony 
w Zespole Szkół w Jerzykowie 11 września. 
Licznie przybyła publiczność gromkimi okla-
skami nagrodziła wykonawców i twórców 
spektaklu.

Projekt odbył się pod patronatem honoro-
wym Jana Grabkowskiego, Starosty Poznań-
skiego.

Ewa Obrębowska-Piasecka 
opiekun literacki projektu

Spektakl „Lato w pokoju” został powtórnie wystawiony w Zespole Szkół w Jerzykowie 11 września.
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Finał Zlotu Talentów

W Lubońskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się finałowa gala II Przeglądu 
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – Mieszkańców Powiatu 
Poznańskiego pod nazwą „Zlot Talentów”.

W uroczystości udział wzięło ponad dwie-
ście osób niepełnosprawnych prezentujących 
swoje uzdolnienia w następujących dziedzi-
nach sztuki: plastycznej, literackiej, filmowej, 
muzycznej i teatralnej. Ci najlepsi otrzymali 
nagrody i wyróżnienia.

– Celem spotkania jest integracja śro-
dowisk, mobilizacja kadry terapeutycznej 
do podejmowania wysiłku w kierunku roz-
wijania twórczych zdolności podopiecznych 
i rehabilitacja społeczna. Komuś, kto nie zna 
środowiska osób niepełnosprawnych trudno 
wyobrazić sobie, ile pracy kosztują przygoto-
wania do takiego wydarzenia. Poszczególne 
kategorie konkursowe stwarzają uczestni-
kom szansę na publiczne pokazanie dorobku, 
uzdolnień i zainteresowań – mówił Zygmunt 
Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu Poznań-
skiego.

Na zakończenie imprezy dla wszystkich 
zaśpiewała Małgorzata Ostrowska, która wy-
konała swoje największe przeboje. Jej koncert 
poderwał do tańca wszystkich zgromadzo-
nych w sali.

Oto kategorie i zdobywcy pierwszych 
miejsc II edycji „Zlotu Talentów”:

 h Letni bukiet: Kornel Klorek – WTZ 
„Promyk” w Konarzewie

 h Plakat promujący powiat poznański: 
Ewa Jankowska, Anita Krzymieniewska – 
WTZ „Pawełek” w Owińskach

 h Kapelusz: Magdalena Zgoła – Dom 
Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie

 h Konkurs literacki „Moje najważniejsze 
osiągnięcie życiowe”: Piotr Iwański – WTZ 
„Roktar” w Baranowie

 h Konkurs literacki: „Podróż marzeń”: 
Katarzyna Błoniewska – Dom Pomocy 
Maltańskiej

 h Teledysk: Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Kórniku „Facet to świnia”

 h Mała forma teatralna: Warsztaty 
Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Roktar” 
w Baranowie

 h Prezentacje wokalne: Jarosław Trepto
 h Talent roku 2014: Grupa Teatralna ze 

Stowarzyszenia „Roktar” w Baranowie.

Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego z uczestnikami II edycji Zlotu Talentów.
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dzień z Powiatem na festiwalu

Już po raz piąty jednym z głównych punktów Ogólnopolskiego Festiwalu 
Dobrego Smaku był „Dzień z Powiatem Poznańskim”.

Od samego rana na Starym Rynku w Po-
znaniu odwiedzający Festiwal mogli korzystać 
z bardzo wielu atrakcji przygotowanych spe-
cjalnie na ten dzień. Jedną z nich był V Poznań-
ski Bieg Kelnerów, poprzedzony efektowną 
rozgrzewką. Następnie, na scenie głównej fe-
stiwalu odbyły się pokazy kulinarne. Swoje ku-
charskie umiejętności zaprezentowali ucznio-
wie Technikum w Murowanej Goślinie, które 
jest placówką edukacyjną wchodzącą w skład 
Zespołu Szkół w Bolechowie. Organem pro-
wadzącym tej szkoły jest Powiat Poznański. 
Uczniowie wspólnie z Janem Grabkowskim, 
Starostą Poznańskim przygotowali między in-
nymi chłodnik europejski.

Następnie swoje umiejętności zaprezento-
wał Krystian Szopka, Szef Kuchni restauracji 
Fusion w Hotelu Sheraton w Poznaniu, który 
razem z Janem Grabkowskim, Starostą Po-
znańskim zaprezentował specjalności kuchni 
wielkopolskiej. Wydarzeniem, na które ocze-
kiwały w szczególności biorące udział w kon-
kursie restauracje było ogłoszenie wyników 
konkursu „Golonka po Wielkopolsku 2014”. 
Na zakończenie Dnia z Powiatem Poznańskim 

odbyły się koncerty zespołów związanych 
z powiatem. Zagrali: Jarek Buczkowski Trio, 
Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra 
Ukulele oraz zespół Hot Lips.

Dzień wcześniej odbył się konkurs Polska 
Nalewka Roku 2014. Konkurs wszystkich tych, 
którzy domowymi sposobami, według starych 
rodzinnych receptur, autorskich lub wyszpera-
nych w książkach przepisów, wytwarzają tra-
dycyjne polskie nalewki. Nalewki zgłoszone 
do konkursu oceniała Kapituła Dobrego Sma-
ku, w skład której weszli znawcy kulinariów, 
smakosze, artyści i ludzie mediów między in-
nymi Piotr Bikont i Robert Makłowicz. Kapi-
tuła wybrała najlepszą nalewkę z Powiatu Po-
znańskiego. W tym roku zaszczyt ten przypadł 
pani Zenonie Urbaniak ze Stęszewa za nalew-
kę „Kojąca Jeżyna”. W nagrodę zwyciężczyni 
otrzymała z rąk Starosty Poznańskiego, czek na 
weekendowy pobyt w Spa na terenie powiatu.

Tomasz Skupio 
Zastępca dyrektora 

Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej

Uczniowie Technikum w Murowanej Goślinie wspólnie z Janem 
Grabkowskim, Starostą Poznańskim przygotowali między inny-
mi chłodnik europejski.
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Jan Grabkowski, Starosta Poznański wręcza nagrodę pani Zeno-
nie Urbaniak ze Stęszewa za nalewkę „Kojąca Jeżyna”.
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Celem tego wyróżnienia jest uhonorowa-
nie mieszkańców i podmiotów z powiatu po-
znańskiego, które poprzez działalność gospo-
darczą i obywatelską przyczyniają się do roz-
woju społeczności lokalnej. Nagroda przyzna-
wana jest osobom fizycznym, prawnym lub 
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 
osobowości prawnej w trzech kategoriach:

1. przedsiębiorczości,
2. inicjatyw obywatelskich,
3. organizacji pozarządowych.

Nagrodę przyznaje się za działania na 
rzecz lokalnej społeczności powiatu po-
znańskiego. Wybór następuje wg. kryteriów 
wskazanych w Regulaminie przyznawania 
Nagrody Starosty Poznańskiego, do których 
należy m.in.: działalność na rzecz ochrony 
środowiska, kształtowanie pozytywnych po-
staw wśród mieszkańców powiatu, wykazy-
wanie się postawą prospołeczną w prowadze-
niu działalności, stosowanie zasad biznesu 
odpowiedzialnego społecznie, inicjowanie 
nowatorskich form aktywności społeczno-
-kulturalnej, rozwijanie powiatowego środo-
wiska artystycznego, wspieranie i upowszech-
nianie wolontariatu, aktywizowanie w tym 
celu społeczności lokalnych, dbanie o ochronę 
dziedzictwa kulturowego i troska o lokalne 
zabytki, realizacja inicjatyw na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich w powiecie poznańskim, 
organizacja akcji edukacyjnych i popularyza-
torskich z zakresu wiedzy o regionie, społe-
czeństwie obywatelskim, przedsiębiorczości.

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody może 
wystąpić m.in.: grupa co najmniej 100 miesz-
kańców powiatu poznańskiego, grupa co naj-
mniej trzech organizacji społecznych lub sto-
warzyszeń, organy oraz jednostki pomocnicze 
gmin z powiatu poznańskiego.

Wniosek musi być podpisany i zawierać 
dane identyfikujące kandydata, informacje 
dotyczące dotychczasowej działalności oraz 
uzasadnienie wskazujące znaczenie osiągnięć 
kandydata dla powiatu poznańskiego. Ponad-
to wniosek powinien zawierać informację o 
dotychczas otrzymanych nagrodach i wyróż-
nieniach, ze szczególnym wyróżnieniem tych 
o charakterze lokalnym oraz wskazanie kate-
gorii Nagrody, do której kandydat jest zgła-
szany.

Wnioski można składać od 1 sierpnia 
do 1 listopada 2014 r. poprzez e-mail 
michal.dziedzic@powiat.poznan.pl lub pocztą 
na adres:

Gabinet Starosty, Starostwo Powiatowe
ul. Jackowskiego 18
60–509 Poznań

Pełny regulamin dostępny na stronie inter-
netowej www.powiat.poznan.pl

Michał Dziedzic 
Asystent Starosty

nagroda Starosty Poznańskiego 2014

Znasz kogoś, kto działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej powiatu 
poznańskiego? Kogoś, kto wspiera, aktywizuje i integruje mieszkańców swojej 
okolicy? A może prowadzi projekty z zakresu kultury, edukacji, sportu czy 
promocji zdrowia?

Jeśli tak, zgłoś jego kandydaturę do Nagrody Starosty Poznańskiego 2014!
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