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Zgromadzenie rozpoczęło się dyskusją włodarzy nad sprawozdaniem Zarządu Stowarzyszenia I kadencji. Podczas głosowania zostało ono
jednogłośnie przyjęte. Następnie wybrano Zarząd Stowarzyszenia na kolejną 4-letnią kadencję. Zgodnie ze statutem, Prezesem Zarządu jest
Prezydent Miasta Poznania, a jednym z wiceprezesów – Starosta Poznański. Drugi wiceprezes
oraz pozostali członkowie Zarządu wybierani są
spośród pozostałych członków Rady.
Po przeprowadzonych wyborach, poza Ryszardem Grobelnym i Janem Grabkowskim,
w skład nowego Zarządu weszli: Wiceprezes
Adam Lewandowski (Śrem) i Członkowie
Zarządu: Stanisław Filipiak (Buk) oraz Jerzy
Lechnerowski (Kórnik). W Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Bartosz Derech (Rokietnica),
Włodzimierz Kaczmarek (Szamotuły), Bogdan Kemnitz (Kleszczewo), Michał Podsada
(Pobiedziska) i Tomasz Szrama (Oborniki).
Podczas posiedzenia przyjęto także budżet
na przyszły rok oraz omówiono kwestię znaczenia Metropolii Poznań w świetle zapisów
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Samorządowcy wchodzący w skład Rady Metropolii Poznań spotkali się 25 października 2012 r. w Komornikach na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym.

Struktura Biura Związku Powiatów Polskich oraz prace nad
ofertą zabezpieczenia szpitali przed skutkami zdarzeń losowych
były głównymi punktami zwołanego na 30 października 2012
posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło
się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Powiat Poznański
w tym gremium reprezentuje Starosta Poznański i jednocześnie
Wiceprezes ZPP Jan Grabkowski.
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Sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie
Rady Metropolii Poznań

Październikowe posiedzenie Zarządu ZPP odbyło się w Warszawie

Koncepcja zmian w strukturze Biura ZPP to wynik potrzeby
dostosowania do coraz większej ilości zadań, jakie stoją przed
Związkiem. Natomiast omawiana oferta dla szpitali ma rozwiązać problem braku racjonalnych ubezpieczeń od następstw medycznych zdarzeń losowych.
W ramach posiedzenia przedstawiono także sprawozdanie
z działalności ZPP w ostatnich miesiącach, ze wskazaniem licznych interwencji, jakie Związek musi podejmować w interesie
samorządu powiatowego.

Podczas spotkania wybrano Zarząd Stowarzyszenia na kolejną
4-letnią kadencję

Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.
Rada Metropolii jest przede wszystkim platformą współpracy i wymiany informacji na
temat podejmowanych działań przez poszczególne samorządy. Aktualny skład Rady Metropolii to: Miasto Poznań, Powiat Poznański,
16 gmin powiatu poznańskiego, Szamotuły,
Skoki, Śrem i Oborniki.

Tomasz Skupio
Asystent Starosty

Michał Dziedzic
Asystent Starosty

fot. Tomasz Skupio

Redakcja zastrzega
sobie prawo
do wprowadzania zmian
w nadesłanych tekstach.
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Starosta Poznański Jan Grabkowski jest jednocześnie Wiceprezesem ZPP
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Prezydium Rady Metropolii – od lewej Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania, Jan Grabkowski, Starosta Poznański,
oraz Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu
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Trwa termomodernizacja
Szpitala w Puszczykowie
Szpital w Puszczykowie to jedna z najnowocześniejszych placówek medycznych
w regionie. Ma za sobą niezwykle trudną i skomplikowaną historię, zakończoną uratowaniem jednostki przed upadkiem.
największa od kilkudziesięciu lat inwestycja
w szpitalu w Puszczykowie. Po ukończeniu
prac placówka zyska nowoczesną, elegancką elewację oraz… oszczędności. Znacząco
spadną bowiem koszty ogrzewania.
Termomodernizacja rozpoczęła się w połowie roku. Poza budynkami szpitala oraz pracownią mikrobiologii, obejmie również pomieszczenia gospodarcze, w tym kuchnię,
pralnię, kotłownię oraz magazyn opału. Wymienione zostaną okna, części drzwi, styropian
i wełna mineralna. Zmieni się także system

fot. Dariusz Dyc

– Dziesięć lat temu sytuacja szpitala była
niezwykle trudna. Powołanie spółki, w której 100% kapitału zakładowego posiada Powiat Poznański, pozwoliło uchronić go przed
zamknięciem. Wszystko to to już na szczęście
przeszłość, choć osobisty stosunek do puszczykowskiego szpitala pozostał do dziś – wyznaje Starosta. – Dokładamy wszelkich starań
nie tylko o to, by prawidłowo funkcjonował,
ale też nieustannie się rozwijał.
Jednym z przejawów podejmowanych działań jest docieplenie wszystkich budynków. To
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grzewczy. Wymieniono już kotły centralnego
ogrzewania i podłączono lampy solarne, które
wspomogą proces ogrzewania wody.
– W tej chwili w całym powiecie nie ma
większej inwestycji niż prace budowlane
w szpitalu w Puszczykowie. Trzydziestosześcioletnie budynki w całej historii tej placówki
nie były tak gruntownie remontowane, jak teraz. Wykonywane wcześniej doraźne, drobne
prace nie załatwiały problemów – mówi Jan
Grabkowski.
Wszystko to wiąże się jednak z kosztami
rzędu 16 mln. Udało się je uzyskać dzięki staraniom Powiatu Poznańskiego. Złożony przez
jego władze wniosek o dofinansowanie prac
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej został rozpatrzony pozytywnie. Drugim źródłem finansowania była pożyczka udzielona Szpitalowi

Po gruntownej przebudowie, na parterze powstanie nowe, przestronne Biuro Przyjęć Planowych oraz oddział dzienny medycyny
jednego dnia

Termomodernizacja budynku szpitala w Puszczykowie
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Zainstalowane lampy solarne wspomogą proces ogrzewania
wody
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przez wykonawców na warunkach korzystniejszych niż propozycje banków.
– Dodatkowe, brakujące środki zapewnił
Zarząd Powiatu na mocy dotacji – podkreśla
Ewa Wieja, Prezes Szpitala w Puszczykowie.
– W ostatnich latach w szpitalu nastąpiły duże
zmiany. Modernizacja i wyposażenie Zakładu
Diagnostyki Obrazowej, Oddziału Chirurgii
oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii, stworzenie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych czy
oddanie do użytku lądowiska dla śmigłowców
– to najważniejsze ukończone przedsięwzięcia
sfinansowane przez Powiat Poznański, który
w latach 2009–2011 zainwestował w jednostkę przeszło 20 milionów złotych.
Równolegle z termomodernizacją odbywają
się jeszcze dwie inne duże inwestycje. Każdy, kto wchodzi do głównego budynku placówki, zauważy prace związane z gruntowną
przebudową parteru. Powstanie tam nowe,
przestronne Biuro Przyjęć Planowych oraz oddział dzienny medycyny jednego dnia. Nową
lokalizację zyska Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej. Na jego potrzeby rozpoczęła
się właśnie modernizacja budynku, w którym
dawniej funkcjonowała pralnia. Przeniesienie
oddziału do parterowego budynku, usytuowanego w pobliżu parku, znacząco zwiększy
komfort pacjentów oddziału, poszerzając jednocześnie perspektywę rozbudowy innych oddziałów. Planowany termin oddania budynku
Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej do
użytku to połowa 2013 roku.
Zakończenie wymienionych inwestycji nie
oznacza, że z terenu szpitala znikną wszystkie
ekipy budowlano-remontowe. W następnej
kolejności ma zostać wyremontowana szpitalna apteka. Bardzo ważne będzie również dostosowanie bloku operacyjnego do wymogów
sanitarno-epidemiologicznych, a także wprowadzenie zmian w systemie gospodarowania
energią elektryczną. Sukcesywnie podnoszony
będzie też standard poszczególnych oddziałów
tak, by pod względem warunków lokalowych
i wyposażenia placówka w Puszczykowie nie
odbiegała poziomem od nowo otwartych szpitali w kraju.
Karolina Korcz
Gabinet Starosty
na podstawie materiałów otrzymanych
ze Szpitala w Puszczykowie

październik 2012

5

Uroczyste wręczenie Stypendiów
Rady Powiatu w Poznaniu
i Nagród Starosty Poznańskiego

co roku laureatom konkursów i olimpiad
szczebla krajowego i międzynarodowego.
W tym roku nagrodzeni zostali uczniowie
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Zespołu Szkół nr 2
w Swarzędzu oraz Zespołu Szkół im. Gen.
Dezyderego Chłapowskiego w Bolecho-

24 października br. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyła się XXII Sesja
Rady Powiatu w Poznaniu, której tematem przewodnim była oświata w powiecie.
Wśród zgromadzonych osób znaleźli się m.in. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele i najzdolniejsi uczniowie.
Uczestników sesji przywitał Jan Grabkowski, Starosta Poznański, który pogratulował
młodzieży wspaniałych osiągnięć i podkreślił, jak dobrym wyborem jest nauka w szkołach Powiatu Poznańskiego. Dyrektorzy,
nauczyciele i uzdolnieni uczniowie odebrali
również życzenia od Przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania w Poznaniu
Barbary Antoniewicz. Następnie Tomasz Łu-

biński, Wicestarosta Poznański, przedstawił
zgromadzonym prezentację na temat aktualnej sytuacji oświaty w powiecie poznańskim.
Podczas Sesji Rady Powiatu w Poznaniu
najzdolniejsi uczniowie szkół Powiatu Poznańskiego zostali nagrodzeni. Pamiątkowe dyplomy wraz z życzeniami, z rąk Jana
Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego,
oraz Piotra Burdajewicza, Przewodniczące-

Stypendyści z Zespołu Szkół w Bolechowie

go Rady Powiatu, w Poznaniu odebrało 33
uczniów, którzy w poprzednim roku nauki
w szkole ponadgimnazjalnej uzyskali średnią
ocen minimum 5,0. W nagrodę, przez cały
rok szkolny 2012/2013, będą otrzymywać
stypendium w wysokości 250 zł miesięcznie. Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu
wręczone zostały uczniom z: Zespołu Szkół
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Zespołu Szkół w Kórniku, Zespołu
Szkół w Puszczykowie, Zespołu Szkół nr 1

Stypendyści z Zespołu Szkół w Kórniku

wie. Nagrodę Starosty Poznańskiego otrzymał także nauczyciel z Zespołu Szkół
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Stypendyści z Zespołu Szkół w Kórniku

fot. Kamila Wojszcz

im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu oraz z Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu.
Następnie zostały wręczone Nagrody Starosty Poznańskiego za wybitne osiągnięcia.
Otrzymało je 8 uczniów, którzy wykazali się
wybitnymi osiągnięciami sportowymi: w hokeju na trawie, tenisie ziemnym, zapasach,
tenisie na wózkach, jeździectwie, a także
w zawodach sportowo-obronnych. Nagrody Starosty Poznańskiego przyznawane są

Nagrodzeni uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu
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Stypendyści z Zespołu Szkół w Puszczykowie

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Przybylska
Wydział Edukacji
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Biznes odpowiedzialny społecznie
czyli Solaris otwiera żłobek

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
14 października jest od lat ustanowionym Dniem Edukacji Narodowej i Dniem Nauczyciela. Z tej okazji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 3 października 2012 r.
odbyła się uroczystość, na którą Starosta Poznański zaprosił dyrektorów i wyróżnionych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. W spotkaniu wzięli udział również Członkowie Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu
w Poznaniu oraz Wicestarosta Poznański i Członkowie Zarządu Powiatu w Poznaniu.

Żłobek „Pod Zielonym Jamniczkiem”, bo tak nazwano obiekt przeznaczony dla
dzieci pracowników firmy Solaris Bus & Coach S.A., został otwarty 4 października br.
w miejscowości Bolechowo, na terenie Gminy Czerwonak w Powiecie Poznańskim.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański, w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważną rolę
i misję wypełniają dyrektorzy i nauczyciele
w trudnych dla oświaty czasach, oraz podziękował za pracę i zaangażowanie w wychowanie młodzieży.
Gratulacje i podziękowania złożyła również
wszystkim zgromadzonym Barbara Antoniewicz, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu w Poznaniu.
W dowód uznania za szczególne osiągnięcia
organizacyjne oraz dydaktyczno-wychowawcze wyróżniający się dyrektorzy i nauczyciele
otrzymali z rąk Starosty Poznańskiego gratulacje i nagrody finansowe.
Na zakończenie, na ręce dyrektorów szkół
i placówek prowadzonych przez powiat,
Jan Grabkowski, Starosta Poznański, złożył
wszystkim pracownikom oświaty życzenia

Żłobek „Pod Zielonym Jamniczkiem”

pejskiego Funduszu Społecznego i Programu
Kapitał Ludzki.
Na potrzeby żłobka przygotowano pomieszczenia w nowym budynku o powierzchni użytkowej 200 m2 wykonanym w najnowocześniej,
proekologicznej technologii. Do obiektu przylega ogród, plac zabaw oraz kącik dla zwierząt.

Gratulacje i podziękowania złożyła również wszystkim zgromadzonym Barbara Antoniewicz

satysfakcji w pracy z młodzieżą, efektywnej
współpracy, dalszych sukcesów i osiągnięć
zawodowych, zdrowia i pomyślności w życiu
osobistym.
Hanna Radomska
Wydział Edukacji

Michał Dziedzic
Asystent Starosty
na podstawie materiałów z solarisbus.pl

fot. Michał Dziedzic

fot. Ziemowit Maląg

W związku z tą niezwykłą inicjatywą na
otwarcie przybyli liczni goście, m.in. włodarze Gminy Czerwonak oraz Miasta i Gminy
Murowana Goślina, a także Jan Grabkowski,
Starosta Poznański.
Otwarcie żłobka to element strategii społecznej odpowiedzialności jednej z największych firm mających siedzibę w powiecie
poznańskim. Do żłobka przyjętych zostało
25 dzieci w wieku od pół roku do trzech lat.
Jednym z głównych kryteriów przyjęcia dziecka był staż pracy rodzica w Solarisie. Nie miało
natomiast znaczenia, jakie stanowisko zajmuje
rodzic dziecka. Ponadto, z myślą o pracownikach posiadających dzieci, prowadzona będzie
także „Akademia Rodzica”, która ma pomóc
mamom i tatom przygotować ich pociechy do
pobytu w żłobku, a także podpowiedzieć, jak
sprostać wyzwaniu, jakim niewątpliwie jest
opieka i wychowanie małego człowieka.
Przez pierwsze dwa lata korzystanie ze
żłobka „Pod Zielonym Jamniczkiem” będzie dla rodziców bezpłatne. Jest to możliwe
m.in. dzięki temu, że ośrodek pozyskał dofinansowanie w wysokości pół miliona euro ze
środków Unii Europejskiej w ramach Euro-

W związku z tą niezwykłą inicjatywą na otwarcie przybył m.in. Jan Grabkowski, Starosta Poznański
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Wyróżniający się dyrektorzy i nauczyciele otrzymali z rąk Starosty Poznańskiego gratulacje i nagrody finansowe
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Wizyta gościa z Niemiec
W październiku br,. wizytę w powiecie poznańskim złożył Olaf Gösmann, dyrektor
Policji Miasta Hanower, Komisariat Centrum, w ramach współpracy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z dyrekcją Policji Regionu Hanower.
wiedził szkołę podstawową w Koziegłowach.
Gość z Niemiec zwiedził również Komisariat
Policji w Czerwonaku, współfinansowany ze
środków Powiatu Poznańskiego. Zapoznał
się z wypracowanym modelem finansowego
współuczestniczenia Powiatu Poznańskiego
w programie modernizacji i budowy komisariatów policji w powiecie. Kolejnym punktem
wizyty była prezentacja Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych
Powiatu Poznańskiego, stworzonego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie ze środków Powiatu Poznańskiego.

fot. Łukasz Sobolewski

W trakcie swojego pobytu w powiecie Olaf
Gösmann wziął udział w inauguracji kolejnej
– 11. edycji programu „Odblaskowy Pierwszoklasista”. Wspólnie ze Janem Grabkowskim,

Olaf Gösmann podczas inauguracji kolejnej edycji programu
„Odblaskowy Pierwszoklasista”

Starostą Poznańskim, mł. insp. Romanem Kusterem, Komendantem Miejskim Policji, oraz
bryg. Witoldem Rewersem, Komendantem
Miejskim Straży Pożarnej w Poznaniu, od-

Na zakończenie swojej wizyty Olaf Gösmann
przyjechał do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, gdzie zapoznał się z prezentacją Starosty Poznańskiego dotyczącą struktury i zadań
powiatu, w tym: zarządzania kryzysowego
oraz działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, współpracy z Komendami Miejskimi
Policji i Straży Pożarnej.
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podjęte podczas Sesji Rady Powiatu w Poznaniu
w dniu 19 września 2012 roku
Uchwała nr XXI/185/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Kostrzyn zadania
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2409P
– ul. Mickiewicza w m. Kostrzyn.
Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 200 poz. 1688, Nr214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.
Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.
Nr 92 poz.753, Nr 157 poz. 1241, Nr 157 poz. (1241,
Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106
poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz.
113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 19
ust.4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.: Dz. U. z 2007 r.
Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz.1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54
poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Dz. U.
z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz.
702, Nr 168 poz.1323, Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675,
Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466; Dz. U. z 2011 r.
Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945, Dz. U. z 2012 r. poz. 472),
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Prezentacja Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Jednym z punktów wizyty było zwiedzanie Komisariatu Policji
w Czerwonaku

UCHWAŁY

Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

1. Powierza się Gminie Kostrzyn zadanie zarządzania drogą powiatową nr 2409P Pobiedziska Kostrzyn
w zakresie wykonania „Przebudowa ul. Mickiewicza
od drogi krajowej nr 92 do zjazdu do tunelu”, będące
zadaniem powiatu.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą
powiatową w zakresie przedstawionym w § 1, nastąpi
na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Kostrzyn, które określi także
sposób finansowania zadania.
2. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, finansowane
będzie ze środków Gminy Kostrzyn.

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

W dniu 04 września 2012 r. do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęło pismo Zastępcy Burmistrza
Gminy Kostrzyn z dnia 29 sierpnia 2012 z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie w ciągu drogi powiatowej inwestycji pn. „Przebudowa ul. Mickiewicza
od drogi krajowej nr 92 do zjazdu do tunelu”. Powyższa
inwestycja finansowana będzie ze środków Gminy Kostrzyn.
W celu realizacji zadania Gmina podejmie stosowną
uchwałę o przejęciu zarządzania w powyższym zakresie.
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwała nr XXI/186/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie
Tarnowo Podgórne.
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220,
Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr.153 poz.1271, Nr
200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162
poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007
nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr
223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157
poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz.
146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r.
Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz
art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.. 146,
Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz.620,
Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011 r.
Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386,
Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) oraz art. 47 ust.
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2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zm.: Dz. U. z 2007 r.
Nr 191 poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241,
Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857, Dz. U. z 2011 r. Nr 234
poz. 1385, Nr 139 poz. 814) Rada Powiatu uchwala, co
następuje:

§ 1.

Udziela się Gminie Tarnowo Podgórne pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację w roku 2013
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój” zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przemysłowych i mieszkaniowych w Tarnowie Podgórnym, Lusówku i Jankowicach” w wysokości
30 000,00 zł (słownie: trzydzieścitysięcyzłotych)

§ 2.

1. Kwota, o której mowa w § 1, przekazana zostanie
w roku 2013.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej,
o której mowa w § 1, określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne
a Powiatem Poznańskim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie

W dniu 14 sierpnia 2012 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo Zastępcy Wójta Gminy Tarnowo
Podgórne nr WID.7011.1.1.2012 z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla zadania pn: „Poprawa
dostępności komunikacyjnej terenów przemysłowych
i mieszkaniowych w Tarnowie Podgórnym” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwała nr XXI/187/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
zadania zarządzania drogą powiatową nr 2419P na
odcinku ul. Poznańskiej w m. Lusowo.
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Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.
Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.
Nr 92 poz.753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. nr
28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40
poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz.
1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r.
Nr 19poz. 115 ze zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136,
Nr 192 poz.1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54 poz. 326,
Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Dz. U. z 2009 r.
Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz. 702, Nr 168
poz. 1323, Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz.
1018, Nr 225 poz. 1466; Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13,
Nr 159 poz. 945; Dz. U. z 2012 r. poz. 472), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Powierza się Gminie Tarnowo Podgórne zadanie zarządzania drogą powiatową nr 2419P w zakresie przebudowy pasa drogowego ul. Poznańskiej w Lusowie
– budowa chodnika, będące zadaniem powiatu.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą
powiatową w zakresie przedstawionym w § 1, nastąpi
na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem
Gminy Tarnowo Podgórne a Zarządem Powiatu w Poznaniu, które określi także sposób finansowania zadania.
2. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, finansowane
będzie ze środków Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

W dniu 28 sierpnia 2012 r. pismem nr OR.0330.22.2012
Gmina Tarnowo Podgórne poinformowała o chęci
przejęcia w roku 2012 zarządzania drogą powiatową nr 2419P w zakresie przebudowy pasa drogowego
ul. Poznańskiej w m. Lusowo – budowa chodnika, bę-

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

dące zadaniem powiatu. Zadanie zostanie zrealizowane
przez gminę ze środków własnych gminy.
W celu realizacji zadania Gmina podjęła stosowną
uchwałę o przejęciu zarządzania w powyższym zakresie.
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwała nr XXI/188/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 2012.
Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz art.
51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 zm.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, Dz. U.
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92,
poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U.
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217,
poz. 1281), art. 211, 212, 214 pkt 1, art. 215, 222, 235237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz.
U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123,
poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr
257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr
201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429,
Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala,
co następuje:
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grudnia
2011 r. Nr XIV/110/IV/2011 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012, zmienionej uchwałą Rady
z dnia 8 lutego 2012 r. nr XV/128/IV/2012, zmienionej uchwałą Rady z dnia 14 marca 2012 r. nr XVI/138/
IV/2012, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 30 marca 2012 r. Nr 1022/2012, zmienionej uchwałą Rady
z dnia 18 kwietnia 2012 r. nr XVII/144/IV/2012,
zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 25 kwietnia 2012
r. Nr 1066/2012, zmienionej uchwałą Rady z dnia
8 kwietnia 2012 r. nr XVII/144/IV/2012, zmienionej
uchwałą Rady z dnia 23 maja 2012 r. nr XVIII/153/
IV/2012, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 11 czerwca Nr 1160/2012 r. zmienionej uchwałą Rady z dnia
21 czerwca 2012 r. nr XIX/167/IV/2012, zmienionej
uchwałą Zarządu z dnia 29 czerwca 2012 Nr 1198/2012 r,
zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 16 lipca 2012
Nr 1229/2012 r, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 31
lipca 2012 Nr 1262/2012 r., zmienionej uchwałą Rady

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

z dnia 30 sierpnia 2012 r. nr XX/180/IV/2012, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

W paragrafie 1: 1. Zwiększa się o kwotę 20.272 zł dochody budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą 227.059.178 zł (zgodnie z załącznikiem nr
1), w tym:
1) zwiększa się o kwotę 20.272 zł dochody bieżące, które po zmianie wynoszą 192.119.377 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1A).

§ 2.

W paragrafie 2: 1. Zwiększa się o kwotę 20.272 zł wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 240.043.223 zł, (zgodnie z załącznikiem
nr 2), w tym:
1) Zwiększa się o kwotę 975.272 zł wydatki bieżące,
które po zmianach wynoszą 180.519.607 zł (zgodnie
z załącznikiem nr 2A),
2) Zmniejsza się o kwotę 955.000 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 59.523.616 zł (zgodnie
z załącznikiem nr 2B).
2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt.1 dokonuje następujących zmian:
2) zwiększa się o kwotę 124.982 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które po zmianach
wynoszą 87.088.027 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
3) zmniejsza się o kwotę 475.945 zł świadczenia na
rzecz osób fizycznych, które po zmianach wynoszą
6.240.326 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
8) zmienia się wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które po zmianie
wynoszą 4.645.902 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 3.

W paragrafie 6: 1. W budżecie zwiększa się rezerwy o
kwotę 1.467.509 zł, które po zmianach wynoszą ogółem
4.034.367 zł, w tym:
2) przenosi się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczącą
realizacji zadań bieżących w kwocie 240.000 zł na realizację zadań majątkowych, która po zmianie wynosi
440.000 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2A i 2B),
3) zwiększa się o kwotę 1.676.509 rezerwę celową na
finansowanie zadań z zakresu oświaty, w tym wypłatę
wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, która po
zmianach wynosi 2.176.509 zł (zgodnie z załącznikiem
nr 2 i 2A),
6) zmniejsza się o kwotę 209.000 zł rezerwę na wydatki
inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, która po zmianach
wynosi 0zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2B).
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§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
Uzasadnienie do uchwały wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej bip.powiat.poznan.pl, w zakładce Uchwały Rady
Powiatu.

Uchwała nr XXI/189/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2016.
Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.
1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr
92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U.
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.
1281) art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96
poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,
poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185,
poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240,
poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Powiatu w Poznaniu
uchwala, co następuje:
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2011 r. Nr XIV/111/IV/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20122016, zmienionej uchwałą Rady z dnia 8 lutego 2012 r.
nr XV/129/IV/2012, zmienionej uchwałą Rady z dnia
14 marca 2012 r. nr XVI/139/IV/2012, zmienionej
uchwałą Rady z dnia 18 kwietnia 2012 r. nr XVII/145/
IV/2012, zmienionej uchwałą Rady z dnia 21 maja
2012 r. nr XVIII/154/IV/2012, zmienionej uchwałą
Rady z dnia 21 czerwca 2012 r. nr XIX/168/IV/2012,
zmienionej uchwałą Rady z dnia 21 czerwca 2012 r.
nr XIX/168/IV/2012, zmienionej uchwałą Rady z dnia
30 sierpnia 2012 r. nr XX/181/IV/2012, wprowadza się
następujące zmiany:

§ 1.

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

§ 2.

Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe
(zgodnie z załącznikiem nr 2).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do uchwały wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej bip.powiat.poznan.pl, w zakładce Uchwały Rady
Powiatu.

Uchwała nr XXI/190/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Mosina zadania
zarządzania drogą powiatową nr 2460P w zakresie
wykonania remontu chodnika na ul. Poznańskiej
w miejscowości Czapury.
Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr
23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.
1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.
Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr
28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40
poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz.
1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 19 poz. 115 ze zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 23 poz.
136, Nr 192 poz. 1391, Dz. U. z 2008 r. Nr 54 poz. 326,
Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Dz. U. z 2009 r.
Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 86 poz. 702, Nr 168
poz. 1323, Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz.
1018, Nr 225 poz. 1446; Dz. U z 2011 r. Nr 5 poz. 13,
Nr 159 poz. 945, Dz. U. z 2012 r. poz. 472), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

§ 1.

1. Powierza się Gminie Mosina zadanie zarządzania
drogą powiatową nr 2460P w zakresie wykonania remontu chodnika na ul. Poznańskiej w miejscowości
Czapury, będące zadaniem powiatu.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. I, następuje na okres do 31 grudnia 2012 r.

§ 2.

1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą
powiatową w zakresie przedstawionym w § 1 nastąpi,
na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem
Poznańskim a Gminą Mosiną, które określi także sposób finansowania zadania.
2. Zadanie o którym mowa w § 1 ust. 1, finansowane będzie ze środków Powiatu Poznańskiego w kwocie 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąttysięcyzłotych),
a w pozostałym zakresie finansowane będzie ze środków gminy Mosina.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie

W dniu 13 sierpnia 2012 r. do Starostwa Powiatowego
w Poznaniu wpłynęło pismo Burmistrza Gminy Mosina z prośbą o przeznaczenie kwoty w wysokości 60.000
zł na wykonanie remontu chodnika w miejscowości
Czapury. Zadanie zostanie zrealizowane przez Gminę,
ze środków Powiatu.
W celu realizacji zadania Gmina podejmie stosowną
uchwałę o przejęciu zarządzania w powyższym zakresie.
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwała nr XXI/191/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 19 września 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Mosina.
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.
1688, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568,
Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. nr
173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
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poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz.
1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr
106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz.
113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 216
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze
zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr
152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257
poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz.
1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz.
1429) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zm.: Dz. U. z 2007 r.
Nr 191 poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 157poz. 1241, Dz. U.
z 2010 r. Nr 127 poz. 857, Dz. U. z 2011 r. Nr 234 poz. 1385,
Nr 139 poz. 814) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Gminie Mosina pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację w roku 2013 w ramach
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” zadania pn.: „Budowa drogi łączącej Krosno z Krosinkiem – etap II ul. Lipowa”, będące zadaniem własnym
gminy, w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieścitysięcyzłotych)

§ 2.

1. Kwota, o której mowa w §l, przekazana zostanie
w roku 2013.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej,
o której mowa w § 1, określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Mosina a Powiatem
Poznańskim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie

W dniu 10 września 2012 r. do Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo Burmistrz Gminy Mosina znak:
IK.041.19.2012 z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla zadania pn.: „Budowa drogi łączącej Krosno
z Krosinkiem – etap II ul. Lipowa” realizowanego
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój”.
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu
od 27 sierpnia do 14 września 2012 r.
Zarząd Powiatu odbył 8 protokołowanych
posiedzeń: 27, 29, 30, 31 sierpnia
oraz 4, 7, 11, 14 września.

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 12 postanowień
(w tym 1 o nieuzgodnieniu),
2. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na zakup usługi organizacji imprezy na potrzeby otwarcia Parku Orientacji Przestrzennej
w Owińskach w wysokości do 19.000,00 zł brutto (z przeznaczeniem m.in. na budowę namiotu,
dostawę stołów i krzeseł, wykonanie dekoracji),
3. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zaciągnięcia kredytu bankowego
do wysokości 10.000.000,00 zł na sfinansowanie
wydatków nie mających pokrycia budżetowego
w planowanych dochodach budżetu Powiatu
Poznańskiego w roku 2012. Zarząd zatwierdził
wybór oferty złożonej przez Bank Handlowy
w Warszawie, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 2.087,00 zł brutto. W postępowaniu złożono 6 ofert od kwoty 2.087.208,00 zł
do 2.359.163,13 zł brutto,
4. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie
dokumentacji projektowej oraz realizację zadania
pn. „Przystosowanie pomieszczeń magazynowych Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18
do przepisów określających wymogi techniczne
w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośników
danych”, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji
przetargowej,
5. w sprawie przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na usługę,
której przedmiotem jest digitalizacja dokumentów ze zbioru Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia
SIWZ, powołania komisji przetargowej,
6. w sprawie zatwierdzenia wyników postępo-
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wania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na
roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy ZP.273.00044.2012
z dnia 30 maja 2012 r. dotyczącej przedsięwzięcia
pn. „Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18”. Zarząd zatwierdził wybór
oferty złożonej przez firmę GADOMEX Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Budowlanych
i Remontów z siedzibą w Poznaniu, które zaoferowało realizację zamówienia za kwotę
41.593,26 zł brutto,
7. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosku o przyznanie Nagrody Starosty
Poznańskiego dla pana Piotra Choryńskiego
– dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu
w następującym składzie:
– Barbara Antoniewicz – przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu
w Poznaniu – członek komisji,
– Zbigniew Andrusiak – przewodniczący
Komisji Polityki Społecznej i Ochrony
Zdrowia Rady Powiatu – członek komisji,
– Kalina Grzelak – prezes Zarządu Oddziału
ZNP powiatu poznańskiego – członek komisji,
– Izabela Lorenz – przewodnicząca M.K.
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska
– członek komisji,
– Przemysław Wantuch – dyrektor Wydziału
Edukacji – członek komisji,
8. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zorganizowanie koncertu podczas otwarcia Parku
Orientacji Przestrzennej w Owińskach. Zarząd
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji – Agencję
„Szósty Impresariat” z siedzibą we Wrocławiu,
który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 26.460,00 zł brutto. Agencja „Szósty Zmysł”
jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do reprezentowania zespołu „Raz Dwa Trzy”,
9. w sprawie powierzenia panu Przemysławowi
Budzyńskiemu stanowiska dyrektora ZS w Puszczykowie na okres 10 miesięcy tj. od 1 września
2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Uchwałą Rady
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Powiatu w Poznaniu z dniem 1 września 2012
r. utworzono Zespół Szkół w Puszczykowie.
W związku z powyższym do czasu wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora ZS w drodze konkursu Zarząd postanowił powierzyć stanowisko dyrektora p. Przemysławowi Budzyńskiemu,
10. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dot.
zadania „Budowa drogi S5 Poznań (A2 węzeł
„Głuchowo”) – Wrocław (A8 węzeł „Widawa”)
odcinek Poznań (węzeł „Głuchowo”) – Wronczyn (węzeł „Mosina” – d. „Wronczyn”). Zakres opracowania obejmuje budowę odcinka
drogi ekspresowej S5 od km 1+605.00 do km
17+480.00 oraz budowę, przebudowę, remonty
innych dróg i obiektów budowlanych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania projektowanego odcinka drogi S5 oraz obejmuje
skrzyżowanie z drogami powiatowymi nr 2412P
relacji Trzcielin–Szreniawa (wiadukt WD-1 oraz
projektowany „Węzeł Konarzewo”) i nr 2402P
relacji Dopiewo–Stęszew (wiadukt WD-4).
W dniu 23 lipca 2012 r. Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął Uchwałę Nr 1245/2012 w sprawie
negatywnego zaopiniowania przedmiotowej
inwestycji. Po przedstawieniu przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnień zastosowanych rozwiązań projektowych
oraz odpowiedzi na uwagi wskazane w Uchwale
Nr 1245/2012, Zarząd uznał iż dokumentacja
projektowa nie budzi wątpliwości co do zasadności powstania drogi. Parametry techniczne dla obiektów inżynierskich WD-1 i WD-4
w ciągu dróg powiatowych nr 2412P i 2402P
spełniają oczekiwania Powiatu. Mając powyższe na uwadze Zarząd zaopiniował pozytywnie
całokształt projektowanych rozwiązań, jednocześnie wskazując spostrzeżenia istotne z punktu widzenia interesów Powiatu Poznańskiego
(szczegółowe uzasadnienie dostępne w BIP),
11. w sprawie przyznania Nagrody Starosty Poznańskiego dla pana Piotra Choryńskiego, dyrektora
ZS nr 2 w Swarzędzu, w wysokości 5.000,00 zł.
Nagroda została przyznana w uznaniu zasług
Dyrektora, jako osoby właściwie kierującej
szkołą, skutecznie realizujący przyznany budżet,
przyczyniający się do pozytywnego promowania
wizerunku szkoły, dobrze współpracującej z organem prowadzącym szkołę,
12. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia
w umowie ZP.273.00044.2012 z dnia 30 maja
2012 r. dot. realizacji zadania polegającego na
wykonaniu prac modernizacyjnych w budynku
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Starostwa Powiatowego w Poznaniu wykonywanych przez GADOMEX Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Budowlanych i Remontów. Przesunięcie terminu wskazane było z uwagi na m.in.
konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień
i weryfikacji dokumentacji stanu projektowanego ze stanem faktycznym. Termin zakończenia
prac został ustalony na dzień 30 września 2012 r.
(przedłużenie o 30 dni),
13. w sprawie umorzenia należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego związanego
z przepadkiem pojazdu – samochodu osobowego marki VW Golf na rzecz Powiatu Poznańskiego w kwocie 160,00 zł, z uwagi na brak
majątku i jakichkolwiek dochodów, z których
mogłaby być egzekwowana należność,
14. w sprawie dokonania obmiarów geodezyjnych
wyrobisk i wyliczenie na ich podstawie ilości
wydobytego kruszywa naturalnego dla potrzeb
prowadzonych postępowań w związku z wykonywaniem działalności bez wymaganej przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze koncesji. Zarząd zlecił wykonanie ww. obmiarów
firmie GEOCENTER Piotr Buczkowski z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 9.717,00 zł brutto,
15. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ścianki prezentacyjnej, namiotu
i balonu promocyjnego oraz roll-upów, banerów
i flag-kropli reklamowych z możliwością składania ofert częściowych – 6 części. Zarząd zatwierdził w zakresie:
– części 1 (dostawa Roll-up'ów) – wybór
oferty złożonej przez P.P.H.U Janusz Ciosek WIELKA reklama z siedzibą w Wieluniu, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 2.287,80 zł brutto
– części 2 (dostawa ścianki prezentacyjnej łukowej) – wybór oferty złożonej przez P.P.H.U
Janusz Ciosek WIELKA reklama z siedzibą
w Wieluniu, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 2.693,70 zł brutto
– części 3 (dostawa namiotu promocyjnego)
– wybór oferty złożonej przez Tent Balony
Lech Podbiełło z siedzibą w Białymstoku,
który zaoferował realizację zamówienia za
kwotę 3.567,00 zł brutto
– części 4 (dostawa banerów reklamowych)
– wybór oferty złożonej przez P.P.H.U Janusz Ciosek WIELKA reklama, z siedziba
w Wieluniu, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 546,12 zł brutto
– części 5 (dostawa flag-kropli reklamowych)
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– unieważnienie postępowania, ponieważ
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu
– części 6 (dostawa balonu promocyjnego)
– wybór oferty złożonej przez Tent Balony
Lech Podbiegło z siedzibą w Białymstoku,
który zaoferował realizację zamówienia za
kwotę 2.767,50 zł brutto,
16. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację zajęć pozalekcyjnych skierowanych
do wychowanków lub absolwentów SOS-W
w Mosinie oraz SOS-W w Owińskach i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach na potrzeby projektu: „Wykluczamy wykluczenie – projekt
Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych ispołecznych osób
niepełnosprawnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem
na V części. Zarząd zatwierdził w zakresie:
– części 1 – wybór oferty złożonej przez
Wyższą Szkołę Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej z siedzibą w Poznaniu, która
zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 44.720,00 zł brutto,
– części 2 – wybór oferty złożonej przez
Wyższą Szkołę Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej z siedzibą w Poznaniu, która
zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 43.720,00 zł brutto,
– części 3 – wybór oferty złożonej przez
Wyższą Szkołę Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej z siedzibą w Poznaniu, która
zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 40.720,00 zł brutto,
– części 4 – wybór oferty złożonej przez
Wyższą Szkołę Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej z siedzibą w Poznaniu, która
zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 25.600,00 zł brutto,
– części 5 – wybór oferty złożonej przez Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju
Demostenes z siedzibą w Poznaniu, które
zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 123.515,00 zł brutto,
17. w sprawie unieważnienia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont budynku mieszkalnego,
położonego przy SOS-W Owińskach – Etap 1,
ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
18. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013
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19.

20.

21.

22.

(LO i Gimnazjum Sportowe w Puszczykowie, ZS
nr 2 w Swarzędzu, SOS-W w Mosinie),
w sprawie proponowanych działań w ramach
realizacji Programu Promocji Ekologii Poprzez
Edukację. W ramach programu zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla sołtysów (20–21 września 2012 r., 27–28
września 2012 r., 22–23 października 2012 r.)
i nauczycieli (25–26 października 2012 r.). Na
realizację ww. zadania przeznaczone są środki
finansowe w wysokości 65.000,00 zł i wydatkowane będą zgodnie z umową z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2012 r.,
w sprawie zmiany wynagrodzenia zasadniczego
Dyrektora OWR w Kobylnicy. Zarząd przyznał
Dyrektorowi Bogusławowi Balczyńskiemu od
dnia 1 września 2012 r.: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2647,00 zł, dodatek za wysługę
lat w wymiarze 20% wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 529,40 zł, dodatek wiejski
w wymiarze 10% wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości 264,70 zł. Podwyżka wynagrodzenia
Dyrektora związana jest z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, która zmienia wysokość minimalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela
mianowanego z tytułem zawodowym magistra
z przygotowaniem pedagogicznym,
w sprawie zatwierdzenia wyników II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług w systemie
sprzedaży bezgotówkowej dla samochodów
służbowych będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz paliwa do
urządzeń spalinowych będących w posiadaniu
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ŻAR Arkadiusz
Saczewski z siedzibą w Siedlcach, które na potrzeby porównania i oceny oferty zaproponowało dostawy paliwa za sumę cen jednostkowych
w wysokości 16,98 zł brutto oraz stały upust od
średniej ceny netto za 1 litr dla każdego z wymaganych rodzajów paliwa w kwocie 0,03 zł. Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2014 r.
i będzie realizowana do momentu wykorzystania kwoty 214.874,40 zł brutto,
w sprawie przeprowadzenia negocjacji w trybie
z wolnej ręki na wykonanie raportów do sprawozdawczości z amortyzacji środków trwałych
na podstawie danych zawartych w bazie da-
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

nych OPTIEst wraz z aktualizacją programu
OPTIEst, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Zarząd postanowił zaprosić
do wzięcia udziału w negocjacjach Wykonawcę
– OPTIDATA Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,
w sprawie pokrycia kosztów pobytu delegacji
z Armenii, z zaprzyjaźnionego Regionu Kotayk.
Zarząd postanowił na ww. cel przeznaczyć środki finansowe w wysokości do 20.000,00 zł brutto
(w tym: do 10.000,00 zł – koszt wyżywienia; do
5.000,00 zł – koszt zakupu paliwa; do 3.000,00
zł – koszt biletów wstępu; do 1.000,00 zł – koszt
usługi turystycznej; do 1.000,00 zł – koszt
usługi tłumaczenia). 30 osobowa delegacja będzie gościła w powiecie poznańskim w dniach
9–22 września 2012 r.,
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
i dostawę do siedziby Zamawiającego 210.000
sztuk zwrotnych potwierdzeń odbioru, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,
w sprawie przeprowadzenia postępowania
w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane
w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.273.00065.2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
dot. przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dachu
budynku Zespołu Szkół im. J. i. W. Zamoyskich
w Rokietnicy – Szkoła w Murowanej Goślinie
ul. Szkolna 1”, zatwierdzenia NWZ, powołania
komisji przetargowej,
w sprawie przyznania środków finansowych
na organizację Konferencji dyrektorów Starostwa Powiatowego w Poznaniu w wysokości do
15.000,00 zł brutto. Konferencja odbędzie się
w dniach 18–19 października 2012 r. w Ośrodku KAMA w Sierakowie,
w sprawie przyznania środków finansowych
na organizację Forum Wymiany Doświadczeń
z Policją, w wysokości do 14.000,00 zł brutto.
Forum odbędzie się w dniach 11 – 12 października 2012 r.w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie,
w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania pn. „Program edukacyjny: „Prosta droga
do szkoły”. Zarząd, biorąc pod uwagę kryteria
szczegółowe wyboru ofert, stwierdził celowość
realizacji ww. zadania publicznego. Zaakceptowana oferta została przygotowana przez Stowarzyszenie „Pomóż Dziecku Niewidomemu”
z siedzibą w Owińskach,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na aktuali-
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30.

31.

32.

33.

zację rejestru terenów potencjalnie zagrożonych
ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu
poznańskiego. Zarząd zatwierdził wybór oferty firmy Hydroconsult Sp. z o. o Biuro studiów
i badań hydrogeologicznych i geofizycznych z siedzibą w Poznaniu, za cenę 54.981,00 zł brutto,
w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. „Informator
o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi”,
w sprawie wyrażenia zgody na zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spółce Dr Krystian Ziemski& Partner Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą
w Poznaniu, na sporządzenie informacji prawnej
w sprawie stosowania stawki podatku od towarów i usług z tytułu zlecenia zagospodarowania
terenu przyległego podczas budowy boiska lekkoatletycznego przy ZS w Puszczykowie. Wartość
przedmiotu umowy wynosi 7.626,00 zł,
w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański w roku szkolnym 2012/2013. Zarząd przyznał od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.
dodatek funkcyjny i od 1 września 2012 r. do
28 lutego 2013 r. dodatek motywacyjny, w następujący sposób:
– Dyrektor ZS w Bolechowie: funkcyjny
– 1.350,00 zł i motywacyjny – 1.000,00 zł
– Dyrektor ZS w Kórniku: 750,00 zł; 1.000,00 zł
– Dyrektor ZS w Puszczykowie: 950,00 zł;
1.000,00 zł
– Dyrektor ZS nr 1 w Swarzędzu: 2.000,00 zł;
1.000,00 zł
– Dyrektor ZS w Mosinie: 1.250,00 zł;
1.000,00 zł
– Dyrektor ZS w Rokietnicy: 1.350,00 zł;
1.000,00 zł
– Dyrektor SOSW w Mosinie: 1.450,00 zł;
1.000,00 zł
– Dyrektor SOSW w Owińskach: 1.550,00 zł;
1.000,00 zł
– Dyrektor PPP w Luboniu: 750,00 zł;
1.000,00 zł
– Dyrektor PPP w Mosinie: 550,00 zł;
1.000,00 zł
– Dyrektor PPP Swarzędz: 750,00 zł; 1.000,00 zł.,
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej
nr 3724P – ulicy Szpitalnej, Kegla, Wiosny Ludów na terenie miasta Środa Wielkopolska, od
drogi powiatowej nr 3723P do drogi powiatowej

październik 2012

19

34.

35.

36.

37.

38.
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nr 3719P, odcinek o długości 0,5433km, na terenie powiatu średzkiego, dotychczasowej kategorii. Droga ta zlokalizowana jest na terenie
powiatu średzkiego i nie posiada przedłużenia
na terenie powiatu poznańskiego,
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia odcinka drogi gminnej
nr 560076P – ulicy Poselskiej na terenie miasta Środa Wielkopolska, na odcinku o długości
1,198km o przebiegu od ulicy Hallera do ulicy
Niedziałkowskiego, na terenie powiatu średzkiego, do kategorii drogi powiatowej. Droga ta
zlokalizowana jest na terenie powiatu średzkiego i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu
poznańskiego,
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej
nr 3720P – ulicy Dolnej na terenie miasta Środa Wielkopolska, od drogi krajowej nr 11 do
drogi powiatowej nr 3719P, odcinek o długości
0,214km, na terenie powiatu średzkiego, dotychczasowej kategorii. Droga ta zlokalizowana
jest na terenie powiatu średzkiego i nie posiada
przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego,
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia odcinka drogi gminnej
nr 560078P – ulicy Prądzyńskiego na terenie
miasta Środa Wielkopolska, na odcinku o długości 1,010km o przebiegu od ulicy Kórnickiej
do ulicy Hallera, na terenie powiatu średzkiego,
do kategorii drogi powiatowej. Droga ta zlokalizowana jest na terenie powiatu średzkiego
i nie posiada przedłużenia na terenie powiatu
poznańskiego,
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej
nr 3719P – ulicy Jażdżewskiego, Górki, Plac
Zamkowy, Limanowskiego, Plac Armii Poznań,
Wałowa na terenie miasta Środa Wielkopolska,
od drogi powiatowej nr 2410P do drogi wojewódzkiej nr 432, odcinek o długości 0,637km,
na terenie powiatu średzkiego, dotychczasowej
kategorii. Droga ta zlokalizowana jest na terenie
powiatu średzkiego i nie posiada przedłużenia
na terenie powiatu poznańskiego,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych na wykonanie
weryfikacji i aktualizacji kosztorysów inwestorskich dotyczących zadania pn. „Modernizacja
korytarzy i klatek schodowych w segmencie D
budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
przy ul. Jackowskiego 18” Małgorzacie Myślińskiej, za kwotę 700,00 zł brutto,
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39. w sprawie przeprowadzenia postępowania
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
i montaż w siedzibie Zamawiającego 16 szt. defibrylatorów przenośnych oraz 1 defibrylatora
treningowego AED z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,
40. w sprawie ogłoszenia II naboru wniosków na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Jako priorytetowe
traktowane będą te obiekty, które znajdują się
w złym stanie technicznym, posiadają istotne
znaczenie zabytkowe, historyczne, artystyczne
lub naukowe. Wnioski będą przyjmowane do
10 października 2012 r.,
41. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na publikację na łamach „Eurofunduszy” – dodatku do „Gazety Wyborczej” artykułu informacyjnego prezentującego Park
Orientacji Przestrzennej w Owińskach jako projektu współfinansowanego ze środków unijnych
– w wysokości 2.800,00 zł brutto. Publikacja
obejmuje 1 kolorową stronę ilustrowaną zdjęciami,
42. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia
publikacji na łamach magazynu „Welcome to
Poland” – w wysokości 4.500,00 zł brutto. Artykuł przedstawiać będzie Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach jako pierwszy tego typu
obiekt w Europie. Publikacja obejmuje 2 strony
formatu A4 wraz tłumaczeniem tekstu na język
angielski,
43. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia
publikacji na łamach magazynu „Merkuriusz
Polska” artykułu informacyjnego prezentującego Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach,
pierwszy tego typu obiekt w Europie – w wysokości 2.800,00 zł brutto. Publikacja obejmuje 1,5
strony oraz zapowiedź artykułu na okładce,
44. w sprawie upoważnienia pana Przemysława
Wantucha, Dyrektora ZS Nr 2 w Swarzędzu,
do realizacji zadań związanych z projektem pn.
„eSzkoła – Moja Wielkopolska”. Zarząd upoważnił Dyrektora Wantucha do realizacji zadań wymienionych w umowie o współpracy, zawartej w
dniu 12 grudnia 2011 r. w imieniu Powiatu Poznańskiego – ZS Nr 2 w Swarzędzu z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej z siedzibą
we Wrocławiu, związanych z realizacją ww. projektu, w tym do składania oświadczeń woli. Upoważnienie jest ważne na czas pełnienia funkcji
dyrektora ZS Nr 2 w Swarzędzu, nie dłużej niż do
dnia 31 października 2014 r.,

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

45. w sprawie przyjęcia treści aneksu nr 1 do umowy ZP.273.00090.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zmiana dot. ilości publikacji Biuletynu Powiatu
Poznańskiego,
46. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na ratowanie kuropatwy gatunku zagrożonego
wyginięciem. Zarząd postanowił zlecić Nadleśnictwu Konstantynowo wykonanie przedsięwzięcia pn. ratowanie kuropatwy gatunku
zagrożonego wyginięciem drogą restytucji polegającego na wprowadzeniu na stare miejsca
bytowania 666 sztuk tego gatunku. Koszt jednej kuropatwy wynosi 36,90 zł brutto co daje
kwotę całkowitą 24.575,40 zł. Przedsięwzięcie
obejmuje gminy powiatu poznańskiego: Mosinę, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne
i Komorniki,
47. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na pokrycie kosztów udziału Powiatu Poznańskiego w Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour–Salon w Poznaniu – w wysokości 58.700,00 zł brutto. Koszt organizacji stoiska
obejmuje: wynajęcie powierzchni wystawienniczej pod stoisko, projekt oraz zabudowę stoiska,
opłatę rejestracyjną oraz opłaty niezbędne do
udziału w targach (w tym przyłącze energetyczne, zużycie energii, wywóz śmieci itp.). Targi odbędą się w dniach 24–27 października 2012 r.,
48. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.
Kontrole problemowe w zakresie dokonywania
wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych powiatu, przeprowadzone zostaną w okresie
od września 2012 r. do września 2013 r. Kontrolą
objęte zostaną wybrane miesiące 2011 r. i wybrane miesiące 2012 r. Planowane terminy przeprowadzenia czynności kontrolnych:
– ZS Nr 1 w Swarzędzu – II połowa września
2012 r./ I połowa października 2012 r.
– PPP w Luboniu – II połowa października
2012 r.
– PPP w Swarzędzu – I połowa października
2012 r.
– OSW dla dzieci Niewidomych w Owińskach – listopad 2012 r.
– OWR w Kobylnicy – I połowa grudnia
2012 r.
– ZS w Bolechowie – I i II połowa grudnia
2012 r.
– PCPR w Poznaniu – I połowa stycznia 2013 r.
– RDD w Swarzędzu – II połowa stycznia
2013 r.
– ZDP w Poznaniu – II połowa stycznia/ I
połowa lutego 2013 r.
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– ZS Nr 2 w Swarzędzu – II połowa lutego
2013 r.
– ZS w Puszczykowie – I połowa marca 2013 r.
– ZS w Rokietnicy – II połowa marca 2013 r.
– ZS w Mosinie – I połowa kwietnia 2013 r.
– SOSW w Mosinie – II połowa kwietnia
2013 r.
– PPP w Mosinie – II połowa maja 2013 r.
– DD w Kórniku–Bninie – I połowa czerwca
2013 r.
– ZS w Kórniku – II połowa czerwca 2013 r.
– DPS w Lisówkach – I połowa lipca 2013 r.
– PODGiK w Poznaniu – I połowa września
2013 r.
– PUP w Poznaniu – II połowa września 2013 r.,
49. w sprawie wyboru KJF Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako brokera w zakresie wyłącznego reprezentowania Powiatu Poznańskiego przed zakładami ubezpieczeń majątkowych,
osobowych i na życie oraz w zakresie ubezpieczenia mienia Skarbu Państwa, w imieniu którego działa Starosta Poznański, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Umowa
zawarta zostanie na czas nieokreślony i będzie
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2013 r.,
50. w sprawie upoważnienia Dyrektora ZDP w Poznaniu Marka Borowczaka do wykonywania funkcji
zarządcy drogi, a w szczególności do załatwiania
spraw i wydawania decyzji administracyjnych
w zakresie:
– wydawania zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg powiatowych
– wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym
– ustalania i pobierania opłat za zajęcie pasa
drogowego
– ustalania i pobierania kar pieniężnych za
zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub
niedotrzymania warunków zezwolenia
– wydawania zezwoleń na lokalizacje reklam
w pasie drogowym i ustalenie oraz pobieranie opłat z tym związanych
– orzekania o przywróceniu pasa drogowego
do stanu poprzedniego
– opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art.
17 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
– prowadzenia negocjacji i uzgadniania protokolarnie wysokości odszkodowania z byłymi
właścicielami i użytkownikami wieczystymi
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nieruchomości, wydzielonych pod drogi,
zgodnie z art.98 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
– samodzielnego prowadzenia postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego
i zawierania umów na dostawy oraz wykonywanie usług i robót budowlanych na drogach powiatu poznańskiego, do kwot określonych w zatwierdzonym rocznym planie
finansowym dla Zarządu Dróg Powiatowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz
pełnienie funkcji i wykonywanie czynności
zamawiającego
– zawierania ugód w sprawie wypłaty odszkodowania użytkownikom dróg z tytułu
szkód poniesionych na drogach powiatowych, za które odpowiedzialny jest zarządca drogi, a które nie są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej
– wprowadzania ograniczeń, bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych
dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy
występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia
– dokonywania uzgodnień, o których mowa
w art. 53 ust 4 pkt 9 oraz art. 60 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Upoważnienie nie obejmuje składania oświadczeń
woli w zakresie nabywania nieruchomości na rzecz
powiatu poznańskiego,
51. w sprawie upoważnienia Dyrektora ZDP w Poznaniu Marka Borowczaka do reprezentowania
powiatu poznańskiego w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, związanych z działalnością kierowanej jednostki oraz
do udzielania dalszych pełnomocnictw w ww.
zakresie radcom prawnym lub adwokatom,
52. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1
pomiędzy ZS w Rokietnicy a ZS w Bolechowie
(dot. nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów: obręb: Murowana Goślina, arkusz
mapy 5, działka nr 277/5, o pow. 0.2028 ha,
działka nr 277/8, o pow. 0.2350 ha, zapisanej
w księdze wieczystej KW nr P01P/00189901/8).
Zarząd orzeknie w drodze decyzji administracyjnej o przekazaniu prawa trwałego zarządu
pomiędzy ww. jednostkami organizacyjnymi
oraz o wygaśnięciu trwałego zarządu dotychczas sprawowanego przez ZS w Rokietnicy i jego
ustanowieniu na rzecz ZS w Bolechowie.
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53. w sprawie unieważnienia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczeń budynku
Szkoły, położonej w Murowanej Goślinie, przy
ul. Szkolnej 1, ponieważ nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu,
54. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na
roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.273.00065.2012
z dnia 17 lipca 2012 r. dot. przedsięwzięcia pn.
„Modernizacja dachu budynku ZS im. J. i W.
Zamoyskich w Rokietnicy – Szkoła w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1”. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę
zaproszonego do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: WA.SZ.DACH Hurtownia Pokryć
Dachowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
który zaoferował realizacje zamówienia za
kwotę 14.028,25 zł brutto,
55. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Starosty
Poznańskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek
prowadzonych przez Powiat Poznański. Zarząd
powołał Komisję w następującym składzie:
– Barbara Antoniewicz, przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu,
– Katarzyna Lewandowska, członek Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
Rady Powiatu,
– Iwona Łuczak, wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP Powiatu Poznańskiego,
– Dorota Iwanowska, członek Komisji M.K.
NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania Region Wielkopolska,
– Teresa Gromadzińska, dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej
– Piotr Pietryga, z-ca dyrektora Wydziału
Edukacji.
Tryb i zasady działania Komisji określa załącznik do
Uchwały Rady Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu
Poznańskiego z dnia 28.06.2005 r.
56. w sprawie powierzenia SOS-W dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz SOS-W w Mosinie
przetwarzania danych osobowych uczestników
projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych
osób niepełnosprawnych”. Przetwarzanie danych
osobowych następować będzie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz
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postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, w szczególności przetwarzanie danych
osobowych może nastąpić wyłącznie w celu wykonywania zadań związanych z udzieleniem
wsparcia i realizacją projektu oraz w celu realizacji zadań związanych z kontrolą, monitoringiem
i sprawozdawczością prowadzonych w ramach
ww. projektu. Ponadto Zarząd upoważnił Panią Marię Tomaszewską – dyrektora SOS-W dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz Panią
Bożenę Mazur – dyrektora SOS-W w Mosinie do:
– przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pod nazwą: „Wykluczamy
wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dane osobowe uczestników projektu będą
przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych
– wydawania i odwoływania pracownikom
kierowanych przez nie ośrodków, upoważnień do przetwarzania danych osobowych
na potrzeby realizacji projektu,
Upoważnienie obowiązuje do odwołania, nie później jednak niż do 31 grudnia 2015 r. lub wygasa
z chwilą ustania zatrudnienia w ośrodkach,
57. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na organizację spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej – w wysokości 4.000,00 zł (organizacja poczęstunku oraz zakup kwiatów dla
nagrodzonych dyrektorów oraz nauczycieli).
Uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji
Narodowej zaplanowano na dzień 3 października 2012 r.,
58. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na zakup pakietu promocyjnego przy organizacji
obchodów Jubileuszu 150-lecia Powstania Kółek
Rolniczych na Ziemiach Polskich (Patron Kółek
Rolniczych – Maksymilian Jackowski) – w wysokości 1.000,00 zł brutto. Obchody odbyły się
16 września 2012 r. we Wronczynie. W ramach
pakietu promocyjnego organizator umieścił
baner/roll-up reklamowy Powiatu Poznańskiego, logo Powiatu Poznańskiego na stronie
www.ok-pobiedziska.pl oraz na stronie Gminy
Pobiedziska, Powiat Poznański został również
wielokrotnie wymieniony przez prowadzącego
uroczystość,
59. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na realizację zadania publicznego pn. „Program
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edukacyjny: Prosta Droga do szkoły” przez Stowarzyszenie Pomóż Dziecku Niewidomemu,
z siedzibą w Owińskach – w wysokości 9.600,00
zł brutto (z pominięciem otwartego konkursu ofert). Zarząd uchwałą nr 1353/2012 z dnia
4 września 2012 r. stwierdził celowość realizacji
ww. zadania. Oferta została zamieszczona na
7 dni w BIP-ie, siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego oraz na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl. Do oferty nie
zgłoszono żadnych uwag,
60. w sprawie przeprowadzenia negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki na wznowienie dwóch
licencji Edytora Aktów Prawnych XML Legislator oraz świadczenie usługi nad poprawnością
działania programu, zatwierdzenie NWZ, powołanie komisji przetargowej. Do wzięcia udziału
w negocjacjach Zarząd postanowił zaprosić
Wykonawcę – ABC PRO Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie,
61. w sprawie unieważnienia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji projektowej
oraz realizację zadania pn. „Przystosowanie pomieszczeń magazynowych Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy
ul. Jackowskiego 18 do przepisów określających
wymogi techniczne w zakresie temperatury
i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych
do przechowywania dokumentacji papierowej
i informatycznych nośników danych”, ponieważ
nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
II. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej – I etap, gm. Rokietnica – projekt zmiany planu wyznacza: teren zabudowy zagrodowej,
tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej, tereny komunikacji i transportu drogowego – wyznaczone dla dróg o klasie głównej, dojazdowej
i wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny będące własnością powiatu poznańskiego,
2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Kiekrz, w rejonie Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania – projekt planu wyznacza teren
zabudowy techniczno-produkcyjnej, teren infrastruktury – urządzeń elektroenergetycznych,

październik 2012

23

tereny komunikacji i transportu drogowego oraz
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny
będące własnością powiatu poznańskiego,
3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Kiekrz, w rejonie Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania – projekt planu wyznacza teren
zabudowy techniczno-produkcyjnej, teren infrastruktury – urządzeń elektroenergetycznych,
tereny komunikacji i transportu drogowego
oraz teren rolniczy z zakazem zabudowy. Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny będące własnością powiatu poznańskiego. Zarząd
zwrócił jednak uwagę, że intensywne zagospodarowanie wiąże się ze znacznym zwiększeniem
natężenia ruchu na drodze powiatowej nr 2424P,
4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
części wsi Czapury, gm. Mosina – projekt planu wyznacza tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów, teren cmentarza, tereny lasów, teren rolniczy, drogi wewnętrznej
oraz dróg publicznych zbiorczych i lokalnych.
W granicy opracowania znajduje się droga powiatowa 2461P (ul. Gromadzka), relacji Czapury-Gądki o klasie technicznej zbiorczej (Z).
W projekcie planu ujęta ona została jako droga
o klasie technicznej lokalnej (L). W związku z powyższym należy zakwalifikować drogę powiatową
nr 2461P jako drogę klasy zbiorczej (Z), zgodnie z jej stanem rzeczywistym. Ponadto linie
zabudowy obiektów budowlanych należy zlokalizować w odległości 8m od drogi powiatowej
zgodnie z art. 43 Ustawy o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985 r. Zarząd zwrócił również
uwagę, że droga powiatowa nr 2461P nie spełnia
definicji drogi powiatowej i winna być przekwalifikowana do kategorii drogi gminnej,
5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
centralną część obrębu Garby i część obrębu
Zalasewo, gm. Swarzędz – projekt planu wyznacza następujące tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wraz z zabudową usługową,
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz
z zabudową usługową, zabudowy usługowej,
zabudowy usługowej oświatowej, teren sportu
i rekreacji, zabudowy usługowej oraz składów
i magazynów tereny lasów, zieleni urządzonej,
ogródków działkowych, tereny zieleni, wód
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powierzchniowych, parkingów, infrastruktury
technicznej, tereny komunikacji: tereny dróg
głównych, zbiorczych, lokalnych, dojazdowych,
tereny przeznaczone pod poszerzenie dróg, tereny dróg wewnętrznych oraz wewnętrznych
ciągów pieszo-rowerowych. Ustalenia projektu
planu nie ingerują w tereny będące własnością
powiatu poznańskiego. Zarząd zwrócił jednak
uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenu
(tereny zabudowy mieszkaniowej) wiąże się ze
zwiększeniem natężenia ruchu oraz problemami komunikacyjnymi na drogach powiatowych
i gminnych,
6. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
części wsi Krajkowo i Baranowo, gm. Mosina – projekt planu wyznacza tereny: zabudowy
zagrodowej, zabudowy usługowej, zabudowy
usługowej i zieleni urządzonej, infrastruktury
technicznej i lasów, teren zieleni urządzonej,
teren rolniczy, zieleni nieurządzonej i wód powierzchniowych śródlądowych, lasów, dróg
publicznych oraz wewnętrznych. W granicach
opracowania znajduje się droga powiatowa
nr 2466P relacji Mosina – Żabno. Jednakże projekt planu nie wyznacza jej przebiegu liniami
rozgraniczającymi zgodnie z granicami własności powiatu poznańskiego. W wyniku tego, błędnie została określona klasa techniczna drogi jako
lokalna (L), a winna być określona jako zbiorcza
(Z). Ponadto na terenie oznaczonym jako KD-L,
w obszarze którego znajduje się fragment drogi
powiatowej 2466P ustala się jezdnię z dwoma
pasami ruchu i dwustronnymi chodnikami z dopuszczeniem miejsc postojowych. Ustalenia te
(na obszarze własności powiatu poznańskiego)
nie zostały wprowadzone na wniosek Starostwa
Powiatowego w Poznaniu ani ZDP w Poznaniu.
Przedmiotowa droga nie spełnia definicji drogi
powiatowej i winna być przekwalifikowana do
kategorii drogi gminnej,
7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
części wsi Rogalinek, gm. Mosina z uwagą: dla
obszaru oznaczonego symbolem 18KDW nieprzekraczalną linię należy zlokalizować w odległości co najmniej 8m od krawędzi jezdni drogi
powiatowej nr 2460P. Projekt planu przewiduje
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej, tereny zabudowy usługowej, zabudowy usługowej w zieleni, tereny lasów, zieleni
izolacyjnej i rowów, infrastruktury technicznej
wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergety-
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8.

9.

10.

11.

ki, tereny dróg wewnętrznych, oraz publicznych.
W granicy opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2460P relacji Poznań-Rogalinek.
Projekt uwzględnia uwagi zawarte w postanowieniu Zarządu Powiatu z dnia 12 lipca 2012.
Zakłada on wybudowanie nowej drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KD-Z, co oznacza,
że w rozumieniu przepisów Rozporządzenia
MTiGM drogi klasy Z (zbiorcze) może być zaliczona do kategorii dróg gminnych. Zgodnie
z art. 43 ustawy o drogach publicznych odległość dla obiektów budowlanych od krawędzi
jezdni powinna wynosić 8m na obszarze zabudowanym. Dla obszaru oznaczonego symbolem
18 KDW nieprzekraczalna linia zabudowy znajduje się w granicy z działką drogi powiatowej
nr 2460P. W projekcie przewidziano na tym obszarze możliwość zabudowy usługowej. W związku z powyższym nowopowstałe obiekty budowlane powinny być lokalizowane tak, żeby zachowana
została odległość zapisana w ww. ustawie,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych
w Tarnowie Podgórnym – część południowa
– projekt planu wyznacza: teren zabudowy
mieszkaniowej, tereny użytkowane rolniczo, tereny zieleni i wód oraz komunikacji. Ustalenia
planu nie ingerują w tereny będące własnością
powiatu poznańskiego,
uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i terenów przyległych
– część Lusowo IIIL9ZP – dla działki nr ewid.
450/4 w Lusowie gm. Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni nieurządzonej. Ustalenia planu nie ingerują w tereny
będące własnością powiatu poznańskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
przy ulicy Leszczyńskiej i Jarzynowej w Mosinie oraz terenu parku gminnego „Strzelnica”,
gm. Mosina – projekt planu przewiduje: tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej
i zieleni urządzonej, teren zieleni parkowej, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg publicznych. Poza granicami opracowania znajduje się
droga powiatowa nr 2465P w relacji Mosina –
Czempiń. Ustalenia planu nie ingerują w tereny
będące własnością powiatu poznańskiego,
uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – północny brzeg Jeziora Lusowskiego
– dla działek o nr ewid. 379/2, 379/4 i 379/5,
gm. Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza: teren usług turystycznych, teren sportu
i rekreacji, teren komunikacji, teren infrastruktury technicznej. Droga powiatowa nr 2419P
w relacji Lusowo– Sady znajduje się poza granicami opracowania planu. Ustalenia planu nie
ingerują w tereny będące własnością Powiatu
Poznańskiego. Jednakże obowiązujący dla przedstawionego obszaru miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą nr
LXX1/696/2010 z dnia 18 maja 2010 r., ustala
ochronę walorów krajobrazowych pól uprawnych, lasów, zadrzewień i wód, w tym ochronę
i nakaz wzbogacania struktury przyrodniczej
występującego Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa, zachowanie i dbanie
o stanowisko roślin prawnie chronionych
i rzadko występujących, które w przedstawionym projekcie zmiany planu zostało pominięte.
Dodatkowo w obszarze obowiązującego planu
zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych
nawet tymczasowych oraz reklam czy szyldów.
W związku z powyższym, Zarząd zwrócił uwagę, że przedstawiony projekt zmiany planu przeczy zasadom zrównoważonego rozwoju, biorąc
pod uwagę planowane zmiany obowiązującego
rolniczego przeznaczenia terenu,
12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
części wsi Krosno, gm. Mosina – projekt planu
przewiduje tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, usługowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy usługowej, tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
teren lasu, tereny rolnicze do zalesień, infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych oraz
publicznych. W granicy opracowania znajduje
się droga powiatowa nr 2465P relacji Mosina–
Czempiń klasy technicznej głównej (G). Projekt
uwzględnia uwagi zawarte w postanowieniu Zarządu Powiatu z dnia 12 lipca 2012, dotyczące
wybudowania nowej drogi publicznej. Zakłada
się, że projektowana droga oznaczona będzie
symbolem 1KD-Z, co oznacza, że w rozumieniu
przepisów Rozporządzenia MTiGM, droga klasy Z (zbiorcza) może być zaliczona do kategorii dróg gminnych. Jednakże należy wyznaczyć
przebieg drogi powiatowej nr 2465P zgodnie
z własnością powiatu poznańskiego i oznaczyć
ją jako teren o odrębnym przeznaczeniu.
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III. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE PRZEZ
ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY POWIATU:
1. w sprawie powierzenia Gminie Kostrzyn zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2409P – ul. Mickiewicza w m. Kostrzyn,
2. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2012,
3. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2012–2016,
4. w sprawie powierzenia Gminie Mosina zadania zarządzania drogą powiatową nr 2460P
w zakresie wykonania remontu chodnika
w miejscowości Czapury,
5. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zarządzania publiczną drogą powiatową nr
2419P w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2419P Lusówko–Sady
w miejscowości Lusówko w ciągu ul. Tarnowskiej,
na odcinku od ul. Jankowskiej do ul. Grabowej”,
6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnowo Podgórne,
7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mosina,
8. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zadania zarządzania drogą powiatową
2419P na odcinku ul. Poznańskiej w m. Lusowo.
IV. PODJĘTE POSTANOWIENIA:
1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie
zmian w planach finansowych wydziałów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywidualne dla:
a) ucznia klasy trzeciej LO w ZS w Puszczykowie w wymiarze 12 godzin tygodniowo
w roku szkolnym 2012/2013,
b) uczennicy klasy drugiej LO w ZS w Puszczykowie w wymiarze 12 godzin tygodniowo
w roku szkolnym 2012/2013,
c) uczennicy klasy trzeciej LO w ZS w Puszczykowie w wymiarze 12 godzin tygodniowo
w roku szkolnym 2012/2013,
d) uczennicy klasy trzeciej LO w ZS w Puszczykowie w wymiarze 12 godzin tygodniowo
w roku szkolnym 2012/2013,
e) ucznia klasy drugiej LO w ZS w Kórniku
w wymiarze 12 godzin tygodniowo w roku
szkolnym 2012/2013,
f) ucznia klasy trzeciej gimnazjum w SOS-W
w Mosinie w wymiarze 10 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2012/2013,
g) uczennicy klasy piątej szkoły podstawowej
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w SOS-W w Mosinie w wymiarze 8 godzin
tygodniowo w roku szkolnym 2012/2013,
h) ucznia klasy szóstej szkoły podstawowej
w SOS-W w Mosinie w wymiarze 8 godzin
tygodniowo w roku szkolnym 2012/2013.
3. Zarząd Powiatu wyraził zgody na złożenie odwołania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
w sprawie wniosku pt. „Równe szanse – program
rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach” złożonego w ramach konkursu otwartego
na nabór wniosków w ramach Priorytetu IX PO
KL – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
4. Zarząd Powiatu zapoznał się z:
a) wystąpieniem pokontrolnym w związku z przeprowadzoną kontrolą problemową w zakresie
wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli w DD
w Kórniku–Bninie. Kontrola została przeprowadzona 22 marca 2012 r. Kontrolą objęto 2010
r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole z dnia 27 marca 2012 r. Sformułowano zalecenia pokontrolne,
b) wystąpieniem pokontrolnym w związku z przeprowadzoną kontrolą problemową w zakresie
wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zajęć
pozalekcyjnych w SOS-W w Mosinie. Kontrola
została przeprowadzona w dniach 28 lutego do
dnia 9 marca 2012 r. Kontrolą objęto 2010 r.
Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole
z dnia 16 marca 2012 r. Sformułowano zalecenia pokontrolne,
c) z wystąpieniem pokontrolnym w związku
z przeprowadzoną w LO w Puszczykowie
kontrolą problemową w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na
dofinansowanie dokształcania i doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz zajęć pozalekcyjnych. Kontrolą objęto 2010 r. Ustalenia
kontroli zawarte zostały w protokole z dnia 18
czerwca 2012 r. Sformułowano zalecenia pokontrolne,
d) z wystąpieniem pokontrolnym w związku
z przeprowadzoną w ZS nr 2 w Swarzędzu
kontrolą problemową w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz zajęć pozalekcyjnych. Kontrolą objęto
2010 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały
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w protokole z dnia 31 maja 2012 r. Sformułowano zalecenia pokontrolne,
e) z wystąpieniem pokontrolnym w związku
z przeprowadzoną w ZS w Rokietnicy kontrolą problemową w zakresie wykorzystania
środków finansowych przeznaczonych na
dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zajęć pozalekcyjnych. Kontrolą objęto 2010 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole
z dnia 6 lipca 2012 r. Sformułowano zalecenia pokontrolne,
f) z wystąpieniem pokontrolnym w związku z przeprowadzoną kontrolą doraźną
w zakresie prowadzenia gospodarki kasowej
i wykonywania innych obowiązków powierzonych pracownikowi zatrudnionemu na
stanowisku referenta księgowego, w SOS-W
w Owińskach. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 1 marca do 20 kwietnia
2012 r. oraz w dniu 29 czerwca 2012 r. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokołach:
protokół częściowy z dnia 25 kwietnia 2012
r. i protokół końcowy z dnia 5 lipca 2012 r.,
g) ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu
Poznańskiego prowadzonych przez Wydział
Audytu i Kontroli na podstawie uchwały
nr 631/2011 Zarządu Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 września 2011 r.
6. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował pro-
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jekt budżetu PUP na 2013 rok, uwzględniający
powstanie Obserwatorium Gospodarki i Rynku
Pracy Aglomeracji Poznańskiej.
7. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zgłoszenia do
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój następujących zadań:
- Przebudowa drogi powiatowej 2390P
– ul. Łęczyckiej w Wirach na odcinku od ulicy
Zespołowej do ul. Laskowskiej wraz z usunięciem kolizji kabli: telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego oraz remont odcinków: od
parkingu przy kościele do ul. Zespołowej oraz
od ul. Laskowskiej do ul. Dworcowej,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2419P
Lusówko–Sady w miejscowości Lusówko
w ciągu ulicy Tarnowskiej na odcinku od
ul. Janowickiej do ul. Grabowej.
8. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na usunięcie
drzew rosnących na działce nr 284/21 w obrębie
Trzmielin, gm. Dopiewo stanowiącej własność
powiatu poznańskiego. Usunięcie drzew konieczne jest ze względów bezpieczeństwa.
9. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwolnienie
z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora ZS Nr 1 w Swarzędzu Pana Przemysława
Jankiewicza.
Opracowała:
Anna Koziołkiewicz
Wydział Organizacyjny
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Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu
w Poznaniu we wrześniu 2012 r.
5 września 2012 r.
Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Podczas
spotkania przyjęto protokół z kontroli wydatkowania
środków finansowych na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Komisja rozpoczęła również kontrolę funkcjonowania Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu. W spotkaniu wzięli udział: Pan Mieczysław Ferenc – Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu
oraz Pan Jerzy Wiktorko – Dyrektor Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którzy przedstawili funkcjonowanie Ośrodka
oraz odpowiedzieli na pytania zadawane przez członków komisji.
11 września 2012 r.
Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansów
i Gospodarowania Mieniem Powiatu, Komisji Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa. Komisje odwiedziły i zapoznały się z siedzibą Biblioteki Kórnickiej oraz z Zamkiem Kórnickim. Gospodarzem spotkania był Pan prof.
dr hab. Tomasz Jasiński. W posiedzeniu udział wzięli
także członkowie Zarządu Powiatu.
12 września 2012 r.
Miało miejsce posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania. Przedmiotem obrad była informacja na temat
wyników egzaminów maturalnych oraz tegorocznego naboru do szkół prowadzonych przez powiat.
Jednocześnie przygotowano plan debaty oświatowej
w październiku b.r. Gośćmi spotkania byli Pan Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański oraz Pan Jan
Grabkowski Starosta Poznański. W posiedzeniu udział
wzięli także przedstawiciele Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Szkolenie obronne dla inspektorów
ds. obronnych gmin Powiatu Poznańskiego

13 września 2012 r.
miało miejsce posiedzenie Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury. Podczas spotkania analizowano prace realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Drugim
tematem, który omawiano była problematyka planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie powiatu
poznańskiego. W spotkaniu wzięli udział: Pan Tomasz
Łubiński – Wicestarosta Poznański, Pan Maciej Andraszyk – Dyrektor Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej, Pan Jan Kędziora – Z-ca Dyrektora Wydziału
Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

W dniach 29-30 października br. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach
przeprowadzone zostało szkolenie obronne dla specjalistów ds. obronnych z gmin Powiatu Poznańskiego, Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Szkolenie zorganizował Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W szkoleniu udział wzięli także kurierzy i kurierzy łącznicy wyznaczeni spośród
pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Powiatowy Konserwator Zabytków.
W trakcie szkolenia cykl wykładów przeprowadzili powiatowi i gminni specjaliści
ds. obronnych, Powiatowy Konserwator Zabytków, przedstawiciele Wojskowej Komendy
Uzupełnień z Poznania, a także przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Zajęcia dotyczyły m.in.: zasad realizacji akcji kurierskiej na poziomie gminy i powiatu,
ochrony obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego, ochrony
informacji niejawnych, zasad postępowania
z dokumentami niejawnymi oraz ich archiwizacji, przemieszczenia organu administracji publicznej do zapasowego miejsca pracy.
Uczestnicy zapoznali się również z wybrany-

17 września 2012 r.
W siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej. Celem spotkania była wstępna dyskusja na
temat rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. W posiedzeniu udział wziął
Pan Jan Grabkowski Starosta Poznański oraz Pan Adam
Habryło Sekretarz Powiatu Poznańskiego. Informację
na temat projektu programu na 2013 rok przedstawiła
Pani Daria Kowalska – Tonder dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
18 września 2012 r.
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia wybrała się do Puszczykowa, gdzie zapoznano się z bieżącą
sytuacją Szpitala. W obradach udział wziął Pan Jan
Grabkowski Starosta Poznański, a także Pan Zygmunt
Jeżewski Członek Zarządu Powiatu. Gospodarzem
spotkania była Pani Ewa Wieja Prezes Zarządu Spółki
„Szpital im. Tytusa Działyńskiego w Puszczykowie”.
Przygotowali:
Krystyna Przybylak, Karol Cenkier
Biuro Rady

Uczestnicy Szkolenia Obronnego dla inspektorów ds. obronnych
gmin Powiatu Poznańskiego

mi elementami planu operacyjnego funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a tak-

fot. Łukasz Sobolewski

Wykłady dotyczyły m.in. zasad realizacji akcji kurierskiej
na poziomie gminy i powiatu

że z zasadami realizacji zadań operacyjnych
wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, i w czasie wojny”.
Organizatorem szkolenia był Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Poznaniu
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Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
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W trosce o zdrowie – skorzystaj
z bezpłatnych badań
Powiat Poznański zaprasza mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych badań w ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy, cukrzycy typu II
oraz choroby nowotworowej gruczołu krokowego.
Program adresowany jest do osób w wieku
od 55. roku życia (tj. urodzonych nie później niż 31 grudnia 1957 r.) i zameldowanych
na terenie powiatu poznańskiego na dzień
28.09.2012 r.
Badania polegać będą na oznaczeniu we
krwi markera nowotworowego gruczołu krokowego (PSA), hormonu tarczycy (TSH),
poziomu glukozy, trójglicerydów i cholesterolu.
Badania będą odbywać się w listopadzie
i grudniu 2012 r. na terenie 17 gmin Powiatu
Poznańskiego w wyznaczonych punktach pobrań.

Więcej informacji na temat realizacji programu można uzyskać pod numerami telefonów: 61 847 04 54 lub 61 843 91 49.
Do badań należy zgłaszać się na czczo
oraz z dowodem osobistym.
Realizatorem programu jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Edictum Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31.
Program zdrowotny finansowany jest
w całości ze środków budżetowych Powiatu
Poznańskiego.
Teresa Gromadzińska
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

WYKAZ PUNKTÓW POBRAŃ
Punkty pobrań nie prowadzą zapisów. Krew pobierana jest w wyznaczonych dniach i godzinach. O uczestnictwie w programie decyduje kolejność zgłoszeń.
Lp.

6

Kostrzyn

Kostrzyn
Przychodnia Lekarza
Rodzinnego Sanus
ul. Braci Drzewieckich 1

pon. śr. czw. 08.00–10.30

7

Kórnik

Kórnicki Ośrodek
Sportu i Rekreacji OAZA
(pływalnia) ul. Krasickiego 1
Kórnik

8.00–10.30

8

Luboń

Luboń Przychodnia Lekarska
Med-lux
ul. Żeromskiego 1

pon.–pt. 08.00–11.00

Mosina Przychodnia Lekarza
Rodzinnego Consensus
ul. Dworcowa 3

pon.–pt. 07.00–1.00
sob. 8.00–11.00
pon.–pt. 08.00–11.00

9

Mosina

10

Murowana Goślina

Murowana Goślina
Przychodnia Lekarza
Rodzinnego
ul. Kręta 58

pon.–pt. 07.30–10.00

11

Pobiedziska

Urząd Miasta
i Gminy sala sesyjna
ul. T. Kościuszki 4
Pobiedziska

08.00–10.30

Poniedziałek
19, 26 listopada

12

Puszczykowo

Przychodnia POZMED
ul. Poznańska 36
Puszczykowo

08.00–10.30

Środa 14, 21, 28 listopada

13

Rokietnica

Centrum Medyczne
Twój Doktor
ul. Pocztowa 3

08.00–10.30

Piątek 16, 23, 30 listopada

14

Stęszew

Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego
Gminy Stęszew
pok. nr 23, II piętro
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

08.00–10.30

Poniedziałek
19, 26 listopada

Punkt Pobrań

1

Buk

Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury
ul. Dobierzyńska 27

08.00–10.30

2

Czerwonak,
Koziegłowy

Koziegłowy
Centrum Medyczne Omega
ul. Kanałowa 2b

śr. 08.00–12.00

15

Suchy Las

3

Dopiewo

Dopiewo
Przychodnia Lekarza
Rodzinnego
ul. Łąkowa 2

pon.–pt. 08.00–10.00

16

Swarzędz

Swarzędz Przychodnia Lekarza
Rodzinnego Diakter
ul. Piaski 8

pon.–pt. 07.00–14.30
sob. 8.00–11.00

4

Kleszczewo

Przychodnia Lekarza
Rodzinnego SANO
Nagradowice 11

08.00–10.30

17

Tarnowo Podgórne
Przeźmierowo

Przeźmierowo
Przychodnia lekarska
Med-lux
ul. Rynkowa 63

pon.–pt. 07.30–14.30

5

Komorniki

Komorniki Ośrodek Zdrowia
ul. Stawna 9/11

pon.–pt. 08.00–11.00
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Godziny otwarcia

Gabinety lekarskie
Medicomplex
ul. Konopnickiej 33

Gmina

Środa 14, 21, 28 listopada

Czwartek 15, 22, 29
listopada
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Czwartek 15,
Wtorek 20, 27 listopada

Suchy Las
Lekarze Rodzinni Omega
ul. Nowy Rynek 9

śr. 08.00–10.00
czw. 8.00–10.00

W przypadku nieobecności osoby badanej w terminie i miejscu ustalonym w harmonogramie
beneficjent może skorzystać z punktu pobrań, który mieści się w Poznaniu przy
ul. Mickiewicza 31, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 10.30.
Biuletyn Powiatu Poznańsk iego
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Restytucja populacji kuropatwy

Kuropatwy, których zakup został zrealizowany ze środków Powiatu Poznańskiego, zostały wypuszczone przez myśliwych z Koła
Łowieckiego „Lis” w Poznaniu w rejonie
miejscowości Złotniki, Golęczewo, Złotkowo,
Sobota, Napachanie, Roztworowo oraz Rokietnica. W ramach programu, realizowanego
we współpracy z Nadleśnictwem Konstantynowo, nowe osobniki tego gatunku kuraka
polnego zostały wypuszczone na terenie obwodów łowieckich, dzierżawionych przez
koła łowieckie: „Łoś”, „Lis”, „Drop”, „Sokół”, „Ratusz”, „Żbik” i „Orzeł”.
Kuropatwa (Perdix perdix L.) to drobny
ptak o wadze pół kilograma z rodziny kurowatych (Phasianidae). Należy do grupy
tzw. kuraków polnych, których środowiskiem

życia jest urozmaicony krajobraz polny ze
śródpolnymi zadrzewieniami, stanowiącymi
schronienie przed drapieżnikami oraz podczas
niesprzyjających warunków atmosferycznych
(np. śnieżne zimy). W zależności od pory roku
kuropatwa może zmieniać swoje miejsce pobytu – wczesną jesienią przenosi się na uprawy ziemniaków, gdzie żywi się m.in. stonką,
stanowiąc sprzymierzeńca człowieka w walce
z tym szkodnikiem. W październiku natomiast
można ją spotkać na łąkach oraz w niskich zagajnikach.
Kuropatwa niechętnie zmienia miejsce
gniazdowania. Buduje gniazda na ziemi, pod
osłoną wysokiej, gęstej trawy, koniczyny lub
lucerny i gniazduje od kwietnia do czerwca.
Opiekę nad gniazdem sprawuje para starych

fot. Roman Graczyk
Wypuszczanie młodych kuropatw na terenie Koła Łowieckiego
„Lis” w Poznaniu wraz z przedszkolakami z Przedszkola
w Golczewie

osobników, które opuszczają je tylko wtedy,
gdy w zimie muszą szukać pożywienia. Wysiadywanie jaj to także rola obojga rodziców
– samica składa na wiosnę 10–20 żółtopopie-

Mała kuropatwa
fot. Roman Graczyk

Współpraca Starostwa Powiatowego w Poznaniu z Kołem Łowieckim w Poznaniu
oraz Nadleśnictwem Konstantynowo w ramach programu „Ożywić pola” zaowocowała przywróceniem środowisku naturalnemu kuropatwy. W ramach przedsięwzięcia
obejmującego ratowanie tego gatunku zagrożonego wyginięciem poprzez restytucję,
polegającą na wprowadzeniu na dotychczasowe miejsca bytowania, w dniu 7 września 2012 r. członkowie Koła Łowieckiego wraz z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu wypuścili na wolność
150 sztuk kuropatw. Podobną akcję przeprowadzono w dniu 12 września 2012 r.
we współpracy z Nadleśnictwem Konstantynowo.

W ostatnich latach krajobraz rolniczy stał się
jednak bardzo monotonny, a siedliska ptaków
związanych z tym środowiskiem znacznie
zubożały lub wyginęły. Konsekwencją tego
było powstanie dobrych warunków do rozwoju dla różnych szkodników owadzich dla
upraw rolnych oraz niekorzystnego mikroklimatu lokalnego. Intensyfikacja produkcji rol-

Przygotowania do wypuszczenia młodych kuropatw

fot. Roman Graczyk

fot. Nadleśnictwo Konstantynowo

latych, czerwonawych lub zielonkawych jaj,
które wraz z samcem wysiaduje przez 21–23
dni. Młode, które wyklują się z jaj, opuszczają
gniazdo zaraz po wykluciu, stąd też pochodzi
ich określenie – zagniazdowniki.

Wypuszczanie kuropatw w Sobocie na terenie Koła Łowieckiego
„Lis” w Poznaniu

Wypuszczanie kuropatw na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo

32

październik 2012

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

nej wymusiła nowe metody uprawy i hodowli.
Mechanizacja prac na roli pociągnęła za sobą
tworzenie wielkoobszarowych gospodarstw
oraz osuszanie śródpolnych oczek wodnych
i podmokłych łąk, na których uprawia się monokultury. Wyparły one układ małych pól podzielonych miedzami, na których rosły drzewa
i krzewy. Obserwowane są gwałtowne spadki
liczebności zwierząt głównie gnieżdżących
się lub rozmnażających się na ziemi, do których należy również kuropatwa. W niektórych
rejonach liczebność kuropatw jest już na tak
niskim poziomie, że z biologicznego punktu widzenia, przy widocznych pojedynczych
ptakach i bardzo nielicznych rozpoznanych
stadkach, powrót do stanów niezagrożonych
wyginięciem jest już mało prawdopodobny.
Wspólna inicjatywa Starostwa Powiatowego w Poznaniu z Kołem Łowieckim „Lis”
w Poznaniu i Nadleśnictwem Konstantynowo przyczynia się do podnoszenia różnorodności krajobrazu rolniczego Powiatu
Poznańskiego w miejscach, na które wracają
kuropatwy.
Roman Graczyk
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
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Wyniki Konkursu W powiat z klasą..."
"
Dobiegł końca ogłoszony przez Powiat
Poznański konkurs turystyczny „W powiat z klasą…”. Mogli wziąć w nim udział
uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych
z Powiatu Poznańskiego. Wystarczyło tylko
wspólnie z koleżankami i kolegami z klasy
przygotować folder przedstawiający ścieżkę
turystyczną po swojej gminie. Czwarta już
edycja konkursu trwała od 1 do 30 października. Spośród nadesłanych prac wiele zwróciło uwagę komisji konkursowej swą pomysłowością, jakością wykonania i kompozycją.
Niestety nagrodzić można było
tylko dwie prace.
Komisja postanowiła pierwszą nagrodę – jednodniową
wycieczkę o wartości do 3.500
złotych – przyznać klasie VIb
ze Szkoły Podstawowej w Modrzu za folder „Na podróż już
czas, Gmina Stęszew wita

Produkty turystyczne Powiatu
Poznańskiego na targach Tour Salon

Was”. Drugą nagrodę – jednodniowy wyjazd
o wartości do 2.500 złotych – przyznano klasie VIb z Zespołu Szkół w Tulcach, za folder
„Tulce wczoraj i dziś. Przyjedź, zobacz i zadziw się”. Dodatkowo drobne upominki w postaci gadżetów z logo powiatu poznańskiego
postanowiono wręczyć uczniom klasy Vb ze
Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Muśnickiego za pracę „Lusowo małe terenem, wielkie
sercem”.
Wszystkim, którzy wzięli udział w ogłoszonym przez Powiat Poznański konkursie, serdecznie dziękujemy. Jesteśmy
pełni uznania dla wysiłków włożonych w powstanie folderów
turystycznych. Mamy nadzieję,
że czas wspólnie spędzony przy
opracowaniu własnej ścieżki turystycznej był dobrą zabawą.

Wielkoformatowa gra planszowa „Śladami
podróżników”, z gigantyczną kostką i egzotycznymi pionkami, konsola, dzięki której
można było zagrać w kręgle, tenisa, zatańczyć
lub stoczyć bokserską walkę, oraz konkursy,
i zabawy z nagrodami czekały na turystów odwiedzających stoisko powiatu poznańskiego
na Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon, które odbyły się w dniach od
24 do 27 października 2012 roku na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Pomysł stoiska oparto na czterech nowych
produktach turystycznych powiatu, tj.: Aktywnie dookoła Poznania, Naturalnie dookoła Poznania, Śladami podróżników dookoła Poznania oraz Park Orientacji Przestrzennej.
Odwiedzający stoisko powiatu obecni i przyszli turyści mogli zaczerpnąć informacji od
przedstawicieli gmin i powiatu o czekającej na
nich atrakcyjnej ofercie imprez i wydarzeń kulturalno-turystycznych. Przygotowane materiały
informacyjne, mapy i przewodniki były wręcz
rozchwytywane – mamy więc nadzieję, że ich
ciekawa forma zachęci do wyruszenia na szlaki
powiatu poznańskiego.

Marta Marcinkowska
Wydział Promocji

Joanna Michalska
Wydział Promocji

fot. Ziemowit Maląg

Jedną z atrakcji stoiska była wielkoformatowa gra planszowa
Śladami podróżników

Okładki najlepszych prac w tegorocznej – IV edycji konkursu
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Odwiedzający mogli zaczerpnąć informacji o atrakcyjnej ofercie
powiatu
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Przygotowane materiały informacyjne, mapy i przewodniki były
wręcz rozchwytywane
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Dziesięć lat mosińskiego fenomenu

V Powiatowe Zawody Strzeleckie
Strażaków OSP i PSP

Przed dziesięcioma laty Paweł Zawieja, wicedyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, zainicjował powstanie Międzygimnazjalnej Ligi, która okazała się
fenomenem na skalę kraju.
ny. Uczniowie deklarują swój udział i w wyznaczonym terminie, wraz z opiekunem, pojawiają
się Zespole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie.
Tutaj prezentują swoje umiejętności, rywalizują
z koleżankami i kolegami z innych gimnazjów,
przeżywają chwile radości lub zwątpienia. Całość wieńczy ogłoszenie wyników i rozdanie
nagród. Wyróżnione prace są dodatkowo publikowane na stronie internetowej placówki.
Rozpiętość tematyczna konkursów jest spora:
od ściśle przedmiotowych (matematycznego,
fizycznego, logistycznego), poprzez prozdrowotne, przyrodnicze i biblijne, do sportowych
czy fryzjerskich. W konkursach rywalizują
uczniowie szkół mosińskich oraz placówek położonych w miejscowościach bliższych (Puszczykowo, Pecna, Rogalin) i dalszych (Manieczki, Granowo, Borowo, Luboń czy Kościan).
W tym roku odbędzie się kolejna, tym razem
jubileuszowa edycja Międzygimnazjalnej Ligi.
Chętni do wzięcia udziału w konkursach wszelkich informacji mogą szukać na stronie internetowej www.zsmosina.pl.
Wiesława Bahyrycz-Kroczyńska
Zespół Szkół w Mosinie

fot. Krzysztof Wiśniewski

Celem tej inicjatywy było stworzenie młodzieży gimnazjalnej szansy na zaprezentowanie własnych umiejętności i zdolności
w różnych dziedzinach. W ciągu dziewięciu lat
przeprowadzono 70 konkursów, które – choć
nie miały statusu olimpiad przedmiotowych
– sprzyjały samorealizacji i kreatywności młodych ludzi. Zyskali oni możliwość wykazania
się wiedzą i talentami, niekiedy w bardzo nietypowych dziedzinach. Uczestnictwo w Międzygimnazjalnej Lidze pozwala uczniom konkurować w różnych obszarach, ale i rozwija też
poczucie więzi lokalnych, umożliwia wykazanie się wrażliwością estetyczną i pomysłowością. Warto dodać, że poza zdobytymi przez
uczniów nagrodami, Liga daje im coś więcej
– poczucie, że są wyjątkowi. W kolejnych edycjach projektu brało udział kilkanaście gimnazjów, a o powodzeniu tej cyklicznej imprezy
może świadczyć fakt wielokrotnego uczestniczenia w niej tych samych szkół.
Idea Ligi nie wymaga podejmowania skomplikowanych działań. Na początku każdego
roku szkolnego do okolicznych gimnazjów
przesyłana jest lista konkursów i ich regulami-

Już po raz piąty druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej i strażacy Państwowej Straży Pożarnej wzięli udział w Powiatowych Zawodach Strzeleckich Strażaków OSP i PSP
Powiatu Poznańskiego.

Drużyna OSP Kleszczewo

Zwycięska drużyna z OSP Czerwonak

Zawody zostały przeprowadzone w dniu
13 października br. na terenie strzelnicy
w Tulcach. W tegorocznych zawodach wzięło udział 39 zawodników reprezentujących
13 drużyn. Najlepsze drużyny i najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody ufundowane przez
Jana Grabkowskiego, Starostę Poznańskiego.
W imieniu starosty nagrody wręczył Krzysz-

tof Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego.
Ostatecznie zmagania sportowe zakończyły
się następującymi wynikami:
W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce
zdobyła Ochotnicza Straż Pożarna Czerwonak, drugie miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna Luboń, trzecie miejsce – Ochotnicza Straż
Pożarna Swarzędz.
W klasyfikacji indywidualnej: pierwsze miejsce zdobył druh Bartosz Hoffmann
z Ochotniczej Straży Pożarnej Kleszczewo,
drugie miejsce – druh Grzegorz Przepióra
z Ochotniczej Straży Pożarnej Kostrzyn, trzecie miejsce – druh Łukasz Pawlak z Ochotniczej Straży Pożarnej Czerwonak.
Turniej zorganizowany został przez Ochotniczą Straż Pożarną Kleszczewo, Starostwo
Powiatowe w Poznaniu, Gminę Kleszczewo
oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Informacje o tegorocznym konkursie i jego poprzednich edycjach znaleźć można na stronie Międzygimnazjalnej Ligi
http://www.ligamosina.republika.pl/
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Pierwsza „Pyra Poznańska” za nami
Pierwsza niedziela października powitała wszystkich piękną jesienną pogodą, która
wspaniale wkomponowała się w imprezę o nazwie „Pyra Poznańska”, jaka odbyła się
w Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
swoje dzieła na licznych stoiskach. Można
było nabyć kosze wiklinowe, rzeźby z drewna, wyroby z gliny czy produkty wykonane
na szydełku czy też drutach. Ponadto sporym
zainteresowaniem cieszyło się także stoisko
firmy Europlant, która demonstrowała gościom imprezy odmiany ziemniaków, tłumacząc, do jakich potraw dany typ kulinarny się
nadaje.
Niemałą atrakcją cieszyły się występy zespołów folklorystycznych, które dzięki przepięknym strojom, doskonale wkomponowały
się w otaczającą przestrzeń.
Na polu, w pobliżu Muzeum odbywały się
pokazy, m.in. można było zobaczyć zaprzęg
konny oraz wołów. Każdy chętny mógł za

fot. Piotr Rychter

Na festynie, którego znakiem rozpoznawczym była pyra, zjawiło się wielu gości, którzy chętnie brali udział w konkursach z wiedzy
o ziemniakach. Oprócz quizów teoretycznych
można było zdobyć nagrody w turniejach
praktycznych, które dostarczały wiele radości
zarówno uczestnikom, jak i widzom.

Laureatki konkursu na najlepszego bambrzoka

Podczas festynu można było przyjrzeć się pracy garncarza

Na terenie muzeum można było posilić się
potrawami z ziemniaków, które przygotowały
m.in. szkoły z powiatu poznańskiego. Wszelkich talentów rękodzielnicy demonstrowali

Zygmunt Jeżewski z laureatką konkursu na najlepszego bambrzoka

Można było zdobyć nagrody w najróżniejszych turniejach
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pomocą narzędzi wykopać sobie trochę ziemniaków z gruntu. Ponadto dla zainteresowanych zorganizowano prezentację wypieku
chleba.
W ramach imprezy „Pyra Poznańska” odbył się konkurs kulinarny na najlepszy bambrzok. Miał on na celu przywrócić pamięć
o placku ziemniaczanym, wypiekanym na
blasze, zwanym w Wielkopolsce bambrzo-

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

kiem. Swoje wariacje na temat przepisu na
tę tradycyjną, a zapomniana potrawę należało dostarczyć w niedzielę 7 października do
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Jury konkursowe podjęło się nie lada wyzwania, wybierając spośród 11 zgłoszonych do konkursu
bambrzoków te najsmaczniejsze. Wybór nie
był prosty. Przygotowano bowiem placki
ziemniaczane z rozmaitymi dodatkami. Przyrządzono je zarówno na słodko, słono, jak i na
ostro. Ocenie podlegał wygląd zewnętrzny
– sposób prezentacji, wygląd na przekroju
oraz smakowitość każdego placka. Laureatkami konkursu na najlepszy bambrzok zostały przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich
w Żydowie. I nagrodę otrzymał bambrzok
wykonany przez p. Jadwigę Piwowarczyk.
II nagrodę bambrzok p. Ireny Spochaczyk,
natomiast III nagrodę bambrzok wykonany
przez Elżbietę Wencką. Laureatki otrzymały
sprzęt AGD oraz książki kucharskie. Nagrody
wręczył na scenie Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu.

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

Jedno z nagrodzonych ciast w konkursie na najlepszego
bambrzoka.

Na stoisku Powiatu Poznańskiego można
było uzyskać informacje na temat atrakcji
oraz produktów turystycznych Powiatu Poznańskiego. Jednym z nich jest „Naturalnie
dookoła Poznania”, w którego skład weszła
także impreza „Pyra Poznańska”.
Justyna Siepietowska-Jarzyńska
Agnieszka Wojtunik
Wydział Promocji
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