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Na zaproszenie Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego
i Jadwigi Rotnickiej, Senator RP, 22 stycznia br., w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu spotkali się przedstawiciele gmin
powiatu poznańskiego. Przy stole prezydialnym zasiadł również Mirosław Kruszyński, Wiceprezydent Miasta Poznania, pełniący także
funkcję przewodniczącego zarządu Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracja Poznańska. Tematem rozmów była
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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(redaktor naczelna),
Hanna Kolanowska-Pogrzebna
(redaktor prowadząca)
Piotr Burdajewicz, Jarosław
Dobrowolski, Małgorzata
Halber, Jolanta Korcz,
Krzysztof Robaszyński
Jadwiga Rotnicka, Senator RP przedstawiła zmiany w polityce gospodarowania odpadami na tle dotychczasowych ustaw.

Jadwiga Rotnicka, Senator RP przedstawiła projekt zmian
dotychczasowej ustawy oraz konsekwencje tych zmian, jakie
wynikną dla samorządów. Od 1 lipca br., bowiem, gminy będą
miały większą swobodę przy ustalaniu opłat za odbiór odpadów.
Zmiany dotkną także wykonawców świadczących usługi odbioru oraz transportu odpadów.
Uczestnicy spotkania, wśród nich wójtowie, burmistrzowie
oraz działacze samorządowi, zwrócili uwagę na problemy, które niesie za sobą znowelizowana ustawa, m.in. sposób ustalania
opłat oraz metodę ich poboru. Wątpliwości wzbudziła bliska
data wprowadzenia nowelizacji, ponieważ pojawiły się obawy,
iż nie uda się na czas przeprowadzić koniecznych przetargów
oraz obrać najdogodniejsze formuły kalkulowania stawek.
Nie zabrakło też głosów wskazujących na znaczenie zmian
w ustawie na ochronę środowiska i konieczność uwrażliwienia społeczeństwa na korzyści płynące z segregacji odpadów.
Senator Rotnicka podziękowała za żywą dyskusję i cenne, bo
wynikające z bezpośredniego doświadczenia, obserwacje. Obiecała także odnieść się do wygłoszonych przez samorządowców
opinii podczas najbliższego posiedzenia Senatu.
Klementyna Witczak-Albuquerque
Gabinet Starosty
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Noworoczne posiedzenie
Konwentu Starostów
Pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu
Starostów Województwa Wielkopolskiego
odbyło się w Poznaniu, w dniach 4-5 lutego.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
powiatów ziemskich i grodzkich z całego
regionu. Obrady rozpoczęli Lech Janicki,
Starosta Ostrzeszowski i przewodniczący
Konwentu oraz Jan Grabkowski, Starosta
Poznański i gospodarz spotkania.

W drugim dniu posiedzenia do najważniejszych wystąpień należało to poświęcone
budżetowi i działalności samorządu wojewódzkiego w 2013 roku, przedstawione przez
Marka Woźniaka, Marszałka Województwa

Fot. Michał Dziedzic

Następnym etapem była informacja Jana
Grabkowskiego na temat działań Zarządu
Związku Powiatów Polskich, którego jest wiceprezesem. Sukcesem zakończyły się naciski
Związku na zwiększenie dochodów samorządów. Dzięki działaniu przedstawicieli ZPP powiaty i miasta na prawach powiatu, uzyskujące

Kolejne zagadnienia omówił Piotr Florek,
Wojewoda Wielkopolski, który przedstawił informację dotyczącą kontraktacji usług Ratownictwa Medycznego na lata 2013-2018. Nie zabrakło przy tym dyskusji na temat dofinansowania domów pomocy społecznej i innych zadań
powiatów z zakresu polityki społecznej. Niezwykle interesujący projekt wspólnego systemu
informacji przestrzennej przedstawił Andrzej
Krygier, Przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia Geodetów Powiatowych.

Obrady rozpoczął Jan Grabkowski, Starosta Poznański i gospodarz spotkania.

dotację na prowadzenie domów pomocy społecznej, otrzymają dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej. Między 328 powiatów
ziemskich i grodzkich rozdzielone zostanie
30 milionów zł, proporcjonalnie do wysokości aktualnie uzyskiwanej dotacji. Dodatkowe
8 milionów zł uzyskają powiaty z tytułu podniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy. Warto również wspomnieć o udanym spotkaniu
z Premierem Rządu RP, Donaldem Tuskiem,
gdzie padło wiele pozytywnych deklaracji dotyczących przyszłości samorządów.
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Wielkopolskiego. Sytuację w regionalnym
drogownictwie przedstawił zaś Marek Kmiecik, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu oraz Marek Napierała, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Obaj podkreślali, że rok 2013 nie będzie
niestety czasem obfitującym w nowe inwestycje drogowe.
Michał Dziedzic
Asystent Starosty
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„Plan transportowy” dla
Aglomeracji Poznańskiej
Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej
był tematem spotkania z wójtami i burmistrzami z powiatu poznańskiego,
które odbyło się w środę, 6 lutego br., w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
Gospodarzami spotkania byli Starosta Poznański, Jan Grabkowski i zastępca
prezydenta Poznania, Mirosław Kruszyński.

stał oszacowany na ponad 2 miliony złotych.
Dzięki współpracy Miasta Poznania i Powiatu
Poznańskiego został przygotowany wniosek do
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu w wysokości 80%, w ramach
konkursu dotacji dla zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające
podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych. Podpisanie stosownej umowy na dofinansowanie w wysokości
1,811 miliona złotych nastąpiło 14 stycznia br.
Gospodarzami spotkania byli Starosta Poznański, Jan Grabkowski i zastępca prezydenta Poznania, Mirosław Kruszyński.

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu
Publicznego Aglomeracji Poznańskiej na lata
2014-2020 z prognozą zmian do 2030 roku,
zwany potocznie „planem transportowym” jest
wspólnym, pionierskim przedsięwzięciem pilotowanym przez Miasto Poznań we współpracy
z Powiatem Poznańskim. Koszt badań i przygotowania dokumentu, który na mocy ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym będzie
stanowić w przyszłości prawo miejscowe, zo-

Zbigniew Rusak, Doradca Starosty Poznańskiego ds. Transportu
Publicznego przedstawił prawne uwarunkowania dla opracowania Planu Transportowego Aglomeracji Poznańskiej.
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Jerzy Kriger, Dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podkreślił, że plan transportowy będzie dawał podstawę do dofinansowania transportu
publicznego tego obszaru i będzie się przenikał z planem transportu kolejowego w regionie.

Przygotowanie planu transportowego dla
całej aglomeracji pozwoli w przyszłości aplikować o kolejne fundusze unijne na budowę
nowych tras tramwajowych i kolejowych,
intermodalnych węzłów przesiadkowych,
parkingów Park&Ride w pobliżu stacji kolejowych i pętli tramwajowych oraz nowoczesnych systemów informacji pasażerskiej.
Nowy plan będzie konstruowany przy ścisłej
Biuletyn Powiatu Poznańsk iego
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współpracy z burmistrzami i wójtami gmin
powiatu poznańskiego.
Badania zainicjowane przez „plan transportowy” pozwolą jednoznacznie określić dalsze kierunki działań wszystkich samorządów na terenie
aglomeracji w zakresie rozwoju transportu publicznego oraz stworzyć model ruchu, uwzględniający możliwości finansowe gmin i powiatu
oraz stopień oddziaływania na środowisko.
Tomasz Skupio
Asystent Starosty

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowskiego, oraz wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Poznańskiego.

Powiat Poznański uzyskał doﬁnansowanie
na kolejne dwa zadania drogowe
Minister Administracji i Cyfryzacji w dniu 28 stycznia br. zatwierdził
przedłożoną przez Wojewodę Wielkopolskiego listę zakwalifikowanych wniosków
o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg
lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Fot. Kamila Wojszcz

Zatwierdzona lista wniosków z województwa wielkopolskiego obejmuje 14 zadań powiatowych, w tym 2 zadania zgłoszone przez
Powiat Poznański, a także 12 zadań gminnych,
w tym 4 zadania realizowane przez gminy
z powiatu poznańskiego, tj. Rokietnicę, Mosinę, Tarnowo Podgórne oraz Swarzędz.

Powiat Poznański, wysoko oceniony w Narodowym Programie
Przebudowy Dróg Lokalnych, w 2012 roku otrzymał z budżetu
państwa dofinansowanie w wysokości 1 mln zł.
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Ósme miejsce na liście zadań powiatowych, które uzyskały dofinansowanie, zajęła
inwestycja Powiatu Poznańskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2390P – ul. Łęczycka
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”. Inwestycja podzielona
jest na 2 odcinki: przebudowywany (długości
701,75 m) oraz remontowany składający się
z części A (obejmujący zakres od parkingu przy
kościele do ul. Zespołowej o długości 382,27 m)
i części B (o długości 244,66 m – skrzyżowanie
z ul. Laskowską do skrzyżowania z ul. Dworcową). Łącznie zrealizowanych będzie 1328 mb
drogi, w tym m.in. poszerzenie jezdni do 6 m,
przełożenie i budowa chodnika, budowa zjazdów, wymiana nawierzchni zatoki autobusowej,
umocnienie miejsc parkingowych, wykonanie
luty 2013
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Drugim zadaniem powiatowym, znajdującym się na dziewiątym miejscu listy jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2419P Lusówko
– Sady w miejscowości Lusówko w ciągu ulicy
Tarnowskiej od ul. Jankowickiej do ul. Grabowej”. Zadanie obejmuje poszerzenie jezdni do
6 m i wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni, umocnienie chodnika i ciągu pieszorowerowego oraz przebudowę skrzyżowań. Proste czterowylotowe skrzyżowanie z ul. Grabową
zastąpione zostanie mini rondem, na pozostałych
skrzyżowaniach przewiduje się poprawę geometrii. Koszt realizacji zadania wynosi łącznie
2.440.940,49 zł, z czego 50% (1.220.470,24 zł)
wynosi dofinansowanie z budżetu państwa. Pozostała kwota to wkład własny Powiatu Poznańskiego, w ramach którego uzyskano dofinansowanie od 3 partnerów w kwocie 612.235,12 zł.
Głównym partnerem jest Gmina Tarnowo Podgórne, a ponadto Gmina Rokietnica oraz firma
PASO Sp. z o.o. Na mocy Porozumienia z dnia
28.09.2012 r. Powiat Poznański powierzył Gminie Tarnowo Podgórne zarządzanie publiczną
drogą powiatową nr 2419P w zakresie realizacji
w/w zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2419P Lusówko – Sady w miejscowości Lusówko w ciągu ul. Tarnowskiej, na odcinku od
ul. Jankowickiej do ul. Grabowej”.
Tym samym, Powiat Poznański począwszy
od 2009 r. zrealizuje dziewięć zadań w ramach
NPPDL/NPPDL II. Warto podkreślić, że Powiat, jako jedyny w Wielkopolsce, uzyskał dofinansowanie na wszystkie złożone wnioski.
Należy również podkreślić zaangażowanie
Powiatu Poznańskiego w zakresie realizacji
zadań gminnych. Spośród zadań gminnych najwyżej zostało sklasyfikowane zadanie Gminy
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Rokietnica pn. „Przebudowa ulicy Poznańskiej
w miejscowości Starzyny oraz ulicy Trakt Napoleoński w miejscowości Rokietnica”. Inwestycja ta ma bardzo duże znaczenie zarówno dla
społeczności lokalnej, jak i całego zamierzenia
inwestycyjnego, ponieważ ulica Poznańska oraz
Trakt Napoleoński stanowią bezpośrednie połączenie Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania
– drogi S11, poprzez węzeł Rokietnica, z drogami powiatowymi nr 2400P w relacji Rokietnica
– Napachanie oraz 2423P w relacji Rokietnica – Mrowino. W wyniku realizacji projektu
usprawni się układ komunikacyjny poprzez bezpośrednie przejęcie wzmożonego ruchu związanego z uruchomieniem Zachodniej Obwodnicy
Miasta Poznania. Powiat Poznański współfinansuje zadanie w kwocie stanowiącej 50% wkładu
własnego Gminy, nie więcej niż 2,5mln zł.

Fot. Kamila Wojszcz

nowej nawierzchni bitumicznej. Koszt realizacji
zadania wynosi łącznie 2.323.081,33 zł, z czego
50% (1.161.540,66 zł) wynosi dofinansowanie
z budżetu państwa. Pozostała kwota to wkład
własny Powiatu Poznańskiego, na poczet którego uzyskano dofinansowanie od 3 partnerów
w kwocie 582.770,33 zł. Głównym partnerem
jest Gmina Komorniki, a ponadto Miasto Puszczykowo oraz firma Poz Inwest Sp. z o.o.

Odcinek drogi powiatowej 2406P w Biedrusku wyremontowany dzięki środkom z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych.

Kolejne dwa miejsca na liście zadań gminnych zajęły odpowiednio: Gmina Mosina realizująca zadanie dotyczące „Budowy drogi
łączącej Krosno z Krosinkiem – etap II ul. Lipowa” oraz Tarnowo Podgórne z inwestycją pn.
„Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów
przemysłowych i mieszkaniowych w Tarnowie
Podgórnym, Lusówku i Jankowicach”. Dofinansowanie z budżetu państwa otrzyma także zadanie Gminy Swarzędz pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Granicznej, Kupieckiej i Rolnej
w Swarzędzu”. Powiat Poznański współfinansuje również zadanie Gminy Tarnowo Podgórne
i Gminy Mosina w kwotach po 30.000 zł.
Olga Jankowska
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
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Innowacje w Powiecie Poznańskim

dla osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym tj. osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. W ramach posiadanego limitu środków
Funduszu Pracy, może również opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za osobę zatrudnioną na podstawie spółdzielczej umowy
o pracę.
W celu pozyskania funduszy na organizację biura i zaplecza socjalnego, spółdzielnie
wystąpiły z wnioskiem o dotacje w ramach
projektu realizowanego przez Wielkopolski
Ośrodek Ekonomii Społecznej w Poznaniu.
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych umożliwia zakładanie spółdzielni
socjalnych nie tylko przez osoby fizyczne, ale
również przez osoby prawne. Z możliwości
tej skorzystał samorząd powiatu poznańskiego, zakładając wspólnie z gminą Kostrzyn
Spółdzielnię Socjalną KOSTRZYNIANKA,
a z gminą Pobiedziska Spółdzielnię Socjalną
WYKON. Przystępując do tworzenia tych
spółdzielni Powiat Poznański wpisał się w innowacyjny projekt aktywizacji osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Zgodnie z przyjętymi statutami, do spółdzielni
mogą przystąpić również osoby fizyczne z zastrzeżeniem, że może to nastąpić dopiero po
przepracowaniu na rzecz danej spółdzielni
jednego roku.
Tworzenie spółdzielni socjalnych jest jednym z elementów prowadzonej przez Powiat
Poznański polityki społecznej, mających na
celu ograniczenie marginalizacji i wykluczenia społecznego, a jednocześnie osiągnięcie
jak największego poziomu spójności i integracji społecznej mieszkańców powiatu.
Starosta w ten sposób chce także wspomóc
samorządy gminne w tworzeniu miejsc pracy
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Profil działania powstałych spółdzielni
jest dostosowany do aktualnych potrzeb rynkowych oraz zainteresowań ich członków.
Według uzyskanych informacji od Zarządów
Spółdzielni, w najbliższym okresie planowane jest nawiązanie współpracy z lokalnymi
władzami i pozyskiwanie od nich zleceń m.in.
na prowadzenie usług opiekuńczych na terenie gmin, utrzymywanie terenów zielonych,
sprzątanie i pielęgnację miejsc pamięci.
Trzeba jednak pamiętać, że Spółdzielnie te
dopiero rozpoczynają swoją działalność i że
jest to działalność prowadzona na zasadach
rachunku ekonomicznego, podlegająca tym
samym przepisom co przedsiębiorstwa, m.in.
prawu pracy, prawu podatkowemu oraz ustawie o rachunkowości.
W chwili obecnej zatrudnienie w tych
spółdzielniach znajdzie minimum 10 osób, liczymy że z czasem na pewno więcej. Warto
podkreślić, że dla każdej z tych osób podjęcie
pracy to szansa na lepsze życie.
Elżbieta Tonder
Z-ca Dyrektora
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

luty 2013

7

SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu
od 8 grudnia 2012 do 8 lutego 2013 r.
Zarząd Powiatu odbył 12 protokołowanych
posiedzeń: 8, 11, 14, 21, 31 grudnia 2012 r., 4, 9,
18, 23, 25 stycznia, 1, 5 lutego 2013r.

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 17 postanowień
(w tym 6 o nieuzgodnieniu),
2. w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli
emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański. Zarząd przyznał
świadczenia pieniężne (zapomogi) na ogólną kwotę 7.400,00zł (400,00zł – 1 osoba, 500,00zł – 5 osób,
900,00zł – 5 osób), wg zestawienia przedstawionego w załączniku do uchwały. Podczas prac członkowie Komisji brali pod uwagę w szczególności
stan zdrowia wnioskodawcy oraz udokumentowane koszty związane z leczeniem i rehabilitacją,
3. w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowych dla spraw wyboru najbardziej
korzystnych ofert na realizacje zadań powiatu
poznańskiego przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej
i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia
oraz pomocy społecznej. Wzory ogłoszeń zawarte
są w załącznikach do uchwały. Dokumenty kandydatów na członka komisji przyjmowane były do
21 grudnia 2012r.,
4. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
wykonanie mapy turystycznej Powiatu Poznańskiego w skali 1:60 000 – w wysokości 51.975,00zł brutto. Zakup i dostawa mapy turystycznej powierzone
zostały firmie Pietruska & Mierkiewicz Wydawnictwo i Bank Geoinformacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu,
5. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka pianotwórczego na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Wartość
przekazywanego środka (sorbent typu Compakt,
514 worków po 20 kg) wynosi 29.976,48zł,
6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania rozbudowy systemu sygnalizacji napadu
i włamania w Zamku Kórnickim (zakup i montaż). Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórni-
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cka (gmina Kórnik) wykonała w terminie prace
określone w umowie nr 576/12 z dnia 30 października 2012 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania rozbudowy systemu sygnalizacji napadu
i włamania w Zamku Kórnickim (zakup i montaż) wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym,
dokonanym przez Powiatowego Konserwatora
Zabytków. Wydział Promocji sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag,
7. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania robót ziemnych – murów fundamentowych,
zasypywania wykopu przy ławach fundamentowych kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie
(gm. Buk). Parafia Rzymskokatolicka wykonała
w terminie prace określone w umowie nr 579/12
z dnia 29 października 2012 r. i złożyła sprawozdanie z wykonania robót ziemnych – murów fundamentowych, zasypywania wykopu przy ławach fundamentowych kościoła wraz z protokołem odbioru
prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie
zabytkowym, dokonanym przez Powiatowego
Konserwatora Zabytków. Wydział Promocji sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag,
8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania remontu elewacji Pałacu w Przybrodzie
(gm. Rokietnica). Uniwersytet Przyrodniczy, Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda wykonał w terminie prace określone w umowie nr 447/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
i złożył sprawozdanie ze skucia zawilgoconych,
odspojonych tynków zewnętrznych, wykonania nowych tynków zewnętrznych, obramowań
okiennych, naprawy gzymsów z malowaniem całości tynków, oczyszczenia cokołu budynku wykonanego z cegły ceramicznej, wymiany uszkodzonych kształtek, uzupełnienia fug z impregnacją,
wymiany obróbek blacharskich, rur spustowych
oraz rynien na nowe wykonane z blachy tytan –
cynk wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym,
dokonanym przez Powiatowego Konserwatora
Zabytków. Wydział Promocji sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag,
9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania wymiany podłogi chóru w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Pobiedziskach. Parafia Rzymskokatolicka wykonała w terminie prace określone
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w umowie nr 449/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r. i złożyła sprawozdanie z wymiany podłogi chóru w kościele (rozebranie podłogi istniejącej, przegląd i naprawa odsłoniętych belek konstrukcji nośnej chóru.
Oczyszczenie belek i podsufitki z desek, impregnacja środkami Hylotox Q i Fobos M4, zamocowanie nowej podłogi z desek sosnowych, struganych
grubo 5,6 cm na pióro – wpust, po wykonaniu stanu surowego – przeszlifowanie całej powierzchni
podłogi i zaimpregnowanie preparatem Altaxin
olej do drewna, naprawa schodów na chór) wraz
z protokołem odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym
przez Powiatowego Konserwatora Zabytków. Wydział Promocji sprawdził sprawozdanie i nie wniósł
do niego uwag,
10. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z konserwacji i przywrócenia pierwotnej formy podstawy pod ołtarz oraz renowacji cokołu w kościele
pw. Św. Kazimierza w Gułtowach (gm. Kostrzyn).
Parafia Rzymskokatolicka wykonała w terminie prace określone w umowie nr 448/12 z dnia
31 sierpnia 2012 r. i złożyła sprawozdanie z konserwacji i przywrócenia pierwotnej formy podstawy pod ołtarz oraz renowacji cokołu w kościele:
a) Konserwacja i przywrócenie pierwotnej formy
podstawy pod ołtarz:
− rozebranie podłogi z desek, legarów i podkładu z cegły,
− wykonanie nowego podkładu z cegieł pełnych,
− ułożenie legarów wraz z impregnacją,
− ułożenie nowej podłogi z desek dębowych
(z impregnacją),
b) Renowacja cokołu:
− naprawa uszkodzonych miejsc na ścianach,
− wykonanie nowych tynków,
− malowanie cokołu farbą silikatową,
wraz z protokołem odbioru prac konserwatorskich
wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym
przez Powiatowego Konserwatora Zabytków. Wydział
Promocji sprawdził sprawozdanie i nie wniósł do niego uwag,
11. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę sprzętu komputerowego i pakietów serwisowych z możliwością składania ofert częściowych
– II części. Zarząd zatwierdził w zakresie:
− części I (dostawa tabletów oraz skanera)
– wybór oferty złożonej przez Infomex
Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, za kwotę
16.488,67 zł brutto,
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−

części II (dostawa pakietów serwisowych)
– wybór oferty złożonej przez POINT Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, za kwotę
37.023,00 zł brutto,
12. w sprawie przyznania Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie
im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. z o.o.
dotacji na zakup sprzętu medycznego. Zarząd
przyznał dotację w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu laparoskopowego.
Podstawą przekazania środków będzie umowa
określająca m.in. sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,
13. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
gadżetów reklamowych z możliwością składania
ofert częściowych. Zarząd zatwierdził w zakresie:
− części I (magnesy na lodówkę, zakładki magnetyczne) – wybór oferty złożonej
przez WIBLASK Sp. z o.o., Tuchów, za kwotę
4.530,00 zł brutto,
− części II (kosz piknikowy, silikonowa rękawica, łyżka drewniana, układanka listek, bidon,
plecak, kubek z pokrywką, śpiwór, składany
kosz piknikowy, składana torba na zakupy,
przezroczysty plastikowy kubek, kubek z pokrywką silikonową, kubek, uchwyt na torebkę,
parasol automatyczny, plastikowa układanka,
latarka z lampką i karabinkiem) – wybór oferty złożonej przez WIBLASK Sp. z o.o., Tuchów,
za kwotę 79.168,70 zł brutto,
− części III (fartuch, koszulka rowerowa, czapka
baseballowa) – unieważnienie postępowania,
ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
− części IV (torba na zakupy) – wybór oferty
złożonej przez BASPOL Barbara Jarota, Żyrardów, za kwotę 4.981,50 zł brutto,
− części V (opaska silikonowa, brelok, smycz
silikonowa) – wybór oferty złożonej przez
BASPOL Barbara Jarota, Żyrardów, za kwotę
10.856,00 zł brutto,
− części VI (torba rowerowa, kijki nordic walking)
– wybór oferty złożonej przez WIBLASK Sp.
z o.o., Tuchów, za kwotę 11.488,00 zł brutto,
− części VII (pendrive w bransoletce silikonowej) – wybór oferty złożonej przez XTREEM
DESIGN Wojtasiak Sp. Jawna, Plewiska, za
kwotę 12.854,48zł brutto,
− części VIII (pióro wieczne, długopis, zestaw
piśmienniczy pióro wieczne + długopis, zestaw
długopis + etui na karty, teczka konferencyjna)

luty 2013

9

14.

15.

16.

17.

18.

10

– wybór oferty złożonej przez BASPOL Barbara
Jarota, Żyrardów, za kwotę 16.129,75 zł brutto,
− części IX (naklejki z logo, torba ekologiczna,
płachta ochronna na samochód, koc termiczny, skrobaczka do szyb z miotełką, kubek,
kubek termiczny, latarka na dynamo, zapach
samochodowy, ramka do tablic rejestracyjnych) – unieważnienie postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
− części X (kamizelki odblaskowe dla dzieci i dla
dorosłych, smycz odblaskowa, szelki odblaskowe dla rowerzystów, opaska odblaskowa na
rzep na nogę) – wybór oferty złożonej przez
MK STUDIO Agencja Reklamowa Mirosław
Komin, Poznań, za kwotę 49.888,00 zł brutto,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
na zakup, wdrożenie i obsługę „Systemu Komunikacji Niewerbalnej Seventica” z firmą Seventica
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na zakup urządzenia Cisco CTS E20. Ww. urządzenie zapewnia
dostęp on-line do profesjonalnego Call Center,
gdzie swoje usługi świadczą wyspecjalizowani
tłumacze języka migowego. Koszt zakupu wynosi 3.073,77 zł brutto, natomiast miesięczny koszt
abonamentu to 429,27 zl brutto,
w sprawie zmiany uchwały nr 1532/2012 Zarządu
Powiatu w Poznaniu z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
pokrycie kosztów zamieszczenia publikacji na
łamach magazynu „Welcome”. Zmiana dotyczy
źródła finansowania,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę samochodu na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Poznaniu. Zarząd zatwierdził
wybór oferty złożonej przez Auto Handel Krotoski – Cichy sp.j. z siedzibą w Wysogotowie, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę
212.499,99 zł brutto,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na publikację życzeń świątecznych Zarządu Powiatu na łamach gazet: „Polska Głos Wielkopolski” – koszt publikacji˝ strony 2.460,00 zł brutto,
„Gazeta Wyborcza” – koszt publikacji˝ strony
2.952,00 zł brutto, „Fakt” – koszt publikacji˝ strony 1.045,00 zł brutto, „Powiaty-Gminy” – koszt
publikacji 1 strony 246,00 zł brutto,
w sprawie unieważnienia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
przebudowę wraz z przystosowaniem dla potrzeb
uczniów niepełnosprawnych, budynku Internatu
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położonego przy Zespole Szkół im. A. Wodziczki
w Mosinie, ul. Topolowa 2 – etap 1, ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. Przedmiot
niniejszego zamówienia obejmuje przebudowę
budynku internatu składającego się z części mieszkalnej, łącznika i stołówki oraz robót zewnętrznych
przewidzianych do wykonania jako infrastruktura
towarzysząca. Zamawiający w sposób jednoznaczny nie wyodrębnił zakresu robót towarzyszących
od zakresu prac przewidzianych do wykonania
w budynku, co spowodowało iż wykonawcy w złożonych ofertach zastosowali różne stawki podatku
VAT dla tych samych zakresów prac,
19. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
będącej wynikiem przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę wyprodukowanych przez Wykonawcę dokumentów
komunikacyjnych i oznaczeń z Polską Wytwórnia
Papierów Wartościowych w Warszawie, zamówienie realizowane będzie do 31 grudnia 2013 r., do
wyczerpania kwoty 3.210.168,19 zł brutto. Wykonawca ten jest jedynym producentem dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń,
20. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 5 ust. 1b ustawy
Prawo zamówień publicznych spółce Dr Krystian
Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.K.
z siedzibą w Poznaniu, na wykonanie zastępstwa
procesowego za kwotę 7.072,50 zł brutto (dotyczy
zastępstwa procesowego, w tym doradztwa obejmującego sporządzenie i popieranie skargi w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu z tytułu wniesienia środka
zaskarżenia na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu),
21. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę druku dla Powiatu Poznańskiego. Zarząd
zatwierdził w zakresie :
− części I (wykonanie i dostarczenie teczek,
listowników, kopert i wizytówek, zgodnie
z systemem identyfikacji wizualnej powiatu poznańskiego) – wybór oferty złożonej
przez Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, który zaoferował realizacje zamówienia
za kwotę 813,13zł brutto stanowiącą sumę
cen jednostkowych, zamówienie realizowane będzie do momentu wykorzystania kwoty 30.000,00 zł brutto,
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−

części II (skład, łamanie, korekta (drukarska
i po przełamaniu) opracowanie graficzne,
dostarczanie wersji elektronicznej, druk oraz
sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego „Biuletynu Powiatu Poznańskiego)
– wybór oferty złożonej przez Drukarnię
Biały Kruk Milewscy Sp. J., Białystok, która
zaoferowała realizację zamówienia za kwotę
22.220,00 zł brutto,
− części III (wykonanie i dostawa do siedziby
Zamawiającego 72.000 sztuk zwrotnych potwierdzeń odbioru”) – wybór oferty złożonej
przez D „Graf-System” Sp.J. S.Dyttus, M. Jarnuszkiewicz, Łódź, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 4.320,00 zł brutto,
22. w sprawie zmiany uchwały nr 912/12 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
w szkołach i placówkach oświatowych w 2012 r.
ZS Nr 1 w Swarzędzu nie wykorzystał środków zaplanowanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, dlatego Zarząd postanowił
przyznać dodatkowe środki w wysokości 2.000,00 zł,
pochodzące z przesunięcia, dla ZS Nr 2 w Swarzędzu, które zgłosiło takie zapotrzebowanie,
23. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie
odznaki honorowej „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Zarząd postanowił wystąpić z wnioskiem o nadanie ww. odznaki
Pani Stanisławie Krzyżanowskiej, Geologowi Powiatowemu. Odznaka honorowa „Za zasługi dla
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” jest
zaszczytnym wyróżnieniem, nadawanym osobom,
szczególnie zasłużonym dla ochrony środowiska
i gospodarki wodnej,
24. w sprawie powołania komisji konkursowej ds.
opiniowania ofert na realizację zadania zleconego
przez administrację rządową z obszaru pomocy
społecznej polegającego na powierzeniu prowadzenia w 2013 r. na terenie powiatu poznańskiego
ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
typu A i typu B. Skład komisji:
− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu
w Poznaniu – Przewodniczący komisji,
− Teresa Gromadzińska, Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej,
− Elżbieta Bijaczewska, Dyrektor PCPR w Poznaniu,
− Elżbieta Tonder, z-ca Dyrektora Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej, Pełnomocnik
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Starosty Poznańskiego ds. Osób Niepełnosprawnych.
Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do uchwały,
25. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na zakup usługi przygotowania i wyemitowania
w Radiu Merkury życzeń świątecznych Starosty
Poznańskiego – w wysokości 6.000,00 zł brutto.
Na ofertę składała się produkcja dwóch trzydziestosekundowych spotów radiowych, które zostały wyemitowane w okresie świątecznym w radiu
Merkury 34 razy (po 17 razy każdy),
26. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
pokrycie kosztów zamieszczenia życzeń świątecznych na łamach gazety „Nasze Miasto” – w wysokości 1.300,00 zł brutto. Oferta obejmuje jedną
emisję życzeń świątecznych Zarządu Powiatu
w dniu 20 grudnia 2012 r. na połowie strony (wymiary 263x151,6) oraz ich opracowanie graficzne,
27. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na pokrycie kosztów zamieszczenia życzeń świątecznych na łamach gazety „Twój Tydzień Wielkopolski” – w wysokości 500,00 zł brutto. Oferta
obejmowała jedną emisję życzeń świątecznych Zarządu Powiatu w wymiarze 125x85 oraz ich opracowanie graficzne,
28. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest publikacja ogłoszeń w gazetach
lokalnych, ukazujących się na terenie Powiatu
Poznańskiego, z możliwością składania ofert częściowych – 12 części; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej,
29. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na dwie części. Zarząd zatwierdził w zakresie:
− części I (świadczenie usługi telefonii komórkowej) – wybór oferty złożonej przez PTK
Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za
kwotę 26.360,01 zł brutto,
− części II (świadczenie usług telefonii stacjonarnej) – wybór oferty złożonej przez INEA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, za
kwotę 58.009,44 zł brutto.
30. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 2012,
31. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych na najem miejsc postojowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu przedsiębiorstwu R.J. Inwestycje Rajmund
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Jujeczka, Poznań, które zarządza parkingiem przy
ul. Kraszewskiego 28. Wartość przedmiotu umowy wynosi 35.877,72 zł brutto (26 miejsc postojowych, od 2 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.),
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na pokrycie kosztów udziału Powiatu Poznańskiego na Targach Edukacyjnych 2013 w Poznaniu – w wysokości 17.000,00 zł brutto (wynajem
50 m2 powierzchni wystawienniczej, opłaty: przyłącze energetyczne, zużycie energii, wywóz śmieci,
zakup stałej karty wjazdu, opłata akredytacyjna).
Targi odbędą się w dniach 15 – 17 marca 2013 r. na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z pełnej
konserwacji oraz restauracji obrazu „Zwiastowanie
NMP” wraz z ramą. Polska Akademia Nauk, Biblioteka Kórnicka wykonała w terminie 75% prac
określonych w umowie nr 577/12 z dnia 30 października 2012r. i złożyła sprawozdanie a następnie korektę sprawozdania oraz protokół odbioru
prac konserwatorskich (częściowy) wykonanych
przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez
Zastępcę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wydział Promocji sprawdził
korektę sprawozdania i nie wniósł do niej uwag,
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian
w umowie nr ZP.273.00105.2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w części dotyczącej terminu wykonania
prac. Zarząd wyraził zgodę Przedsiębiorcy Zakład
Ogólnobudowlany Adam Zając na przesunięcie terminu wykonania robót określonych w ww.
umowie dot. „Modernizacji pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Bolechowie – Szkoła położona
w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1”, do dnia
22 stycznia 2013 r.,
w sprawie nieodpłatnego przekazania jednostkom
budżetowym powiatu poznańskiego składników
majątkowych. Zarząd postanowił przekazać jako
upominki okolicznościowe z okazji Świąt Bożego
Narodzenia:
− DD w Kórniku-Bninie: 10 szt. rowerów młodzieżowych – 5.000,00 zł brutto, projektor multimedialny EPSON EB-X12 – 2.413,00 zł brutto,
− OWR w Kobylnicy: 3 zestawy komputerowe
PRO-100 z monitorami Samsung S19B15ON
LED oraz programem Microsoft Office 2010
MOLP AE – 9.486,00 zł brutto,
− DPS w Lisówkach: 5 szt. radioodtwarzaczy CD/
MP3 Philips AZ831 – 1.592,85 zł brutto, 5 szt.
słuchawek stereo LT-458HV – 196,19 zł brutto,
w sprawie wydatkowania środków budżetowych
na wniesienie oraz objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej „KOSTRZYNIANKA” w Kostrzynie
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

– w wysokości 420,00 zł (wniesienie wpisowego
– 20,00 zł, objęcia w Spółdzielni Socjalnej „Kostrzynianka” w Kostrzynie 20 udziałów o łącznej
wartości 400,00 zł, 20,00 zł za jeden udział),
w sprawie wydatkowania środków budżetowych
na wniesienie oraz objęcie udziałów w Spółdzielni
Socjalnej „WYKON” w Pobiedziskach – w wysokości 420,00 zł (wniesienie wpisowego – 20,00 zł,
objęcia w Spółdzielni Socjalnej „Wykon” w Pobiedziskach 20 udziałów o łącznej wartości 400,00 zł,
20,00 zł za jeden udział),
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie
dokumentacji projektowej dotyczącej sali gimnastycznej z zapleczem i pracownią gastronomiczną
przy ZS w Bolechowie – szkoła położona w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1, zatwierdzenia
SIWZ, powołania komisji przetargowej,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi wywozu odpadów
komunalnych, z nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Poznańskiego, położonych
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 i Słowackiego 8. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Grupę Astra Plus Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, za kwotę 19.543,68 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został
na okres do 31 grudnia 2013 r.,
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na kontynuację opieki autorskiej programu „OPTIest – Ewidencja
środków trwałych i wyposażenia”, zatwierdzenia
NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach została zaproszona
OPTIDATA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i teczek dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Poznaniu – IV części,
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia został zaplanowany dla części II i III na okres od 1 lutego
2013 r. do 31 grudnia 2013 r., dla części IV na
okres od 1 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013r.,
w sprawie zatwierdzenia raportu z ewaluacji
Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na
lata 2006-2013. Celem ewaluacji była weryfikacja zapisów Strategii pod kątem ich aktualności
i zasadności dalszej realizacji. Efektem przeprowadzonych prac jest ilościowa i jakościowa

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

ocena realizacji działań strategicznych za lata
2006 – 2011 oraz rekomendacje mające na celu
poprawę realizacji tychże działań,
43. w sprawie upoważnienia Pana Przemysława Jankiewicza, Dyrektora ZS Nr 1 w Swarzędzu, do
zawarcia umowy i realizacji zadań związanych
z realizacją projektu Narodowej Agencji Programu
Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Zarząd upoważnił Dyrektora Jankiewicza do czynności związanych z realizacją projektu pod tytułem:
„Mechatronika motorem rozwijającej się Europy”,
a szczególności obejmujących:
− podpisanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
− podpisanie umowy na realizację projektu
z Narodową Agencją Programu Uczenie się
przez całe życie,
− dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Narodową Agencję Programu
Uczenie się przez całe życie, w ramach realizacji umowy,
− podpisywanie dokumentów oraz składania
oświadczeń woli dotyczących programu.
W ramach projektu planowane są wiosną i jesienią
2014 r. 2 wyjazdy po 18 uczniów do miejscowości
Neustadt. Głównym celem projektu jest kształcenie
uczniów z zakresu mechatroniki ogólnej. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów
z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom
i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Z kolei uczniowie, poprzez edukację
polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki urządzeń. Przewidywana
wartość projektu to ok. 70.000 euro. Projekt będzie
w 100 % finansowany przez Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie,
44. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany w umowie ZP. 273.00072.2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. W umowie dot. świadczenia usługi
całodobowej ochrony osób i mienia w budynku
przy ul. Jackowskiego 18 odstępuje się od usługi:
dostawa i odbiór dokumentów z siedziby Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Poznaniu do filii Wydziału w Mosinie, w związku z likwidacją od 1 stycznia 2013 r. ww. filii. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone
o kwotę 4.418,16 zł brutto,
45. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
na administrowanie nieruchomością położoną
w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, stanowiącą własność Powiatu Poznańskiego. Zarząd wyraził zgo-
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dę na zawarcie umowy na administrowanie ww.
nieruchomością, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako: jednostka ewidencyjna:
306401_1 M. Poznań, obręb: 0051 Poznań, ark.
mapy 28, działki nr: 34/2 o pow. 0,3100 ha, zapisana w księdze wieczystej P01P/00111431/5, 34/3
o pow. 0,0010 ha, zapisana w księdze wieczystej
P01P/00101709/2, stanowiące własność Skarbu
Państwa oddane w użytkowanie wieczyste współwłaścicielom nieruchomości budynkowej położonej na tych działkach. Udział Powiatu Poznańskiego w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz
w prawie własności budynku wynosi 25/100 części.
Umowa na administrowanie nieruchomością zostanie zawarta z Wojciechem Stolarczykiem FALO
Nieruchomości z siedzibą w Poznaniu, na czas od
1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. z możliwością rozwiązania jej przez strony za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego. Miesięczny koszt zarządu, Powiat Poznański ponosi proporcjonalnie do
wielkości posiadanego udziału i wynosi 784,77 zł
+ podatek VAT,
46. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu powiatu poznańskiego na 2013 r. na realizację zadania z zakresu
pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu
na terenie powiatu poznańskiego w roku 2013
ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
typu A i B. Zarząd zatwierdził wybór oferty Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc
Maltańska” z siedzibą w Poznaniu. Kwota dotacji
wynosi 283.500,00 zł. Oferta ww. Fundacji była jedyną złożoną ofertą w konkursie ofert, który został
ogłoszony uchwałą Nr 1558/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 listopada 212 r.,
47. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usługi polegającej na kompleksowym
sprzątaniu, z możliwością składania ofert częściowych – III części. Zarząd zatwierdził w zakresie:
− części I (kompleksowe sprzątanie pomieszczeń
oraz terenu przyległego wokół nieruchomości
położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8)
– wybór oferty złożonej przez Konsorcjum firm:
MEGA PLUS Profesjonalne Usługi Porządkowe Mariusz Domański, Poznań, LUX OFFICE
Hanna Zielińska-Domańska, Poznań, które
zaoferowało realizację zamówienia za kwotę
110.640,00 zł brutto,
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−

części II (kompleksowe sprzątanie pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiającego, w budynku położonym
w Poznaniu przy ul. Zielonej 8) – wybór oferty złożonej przez Konsorcjum firm: MEGA
PLUS Profesjonalne Usługi Porządkowe
Mariusz Domański, Poznań, LUX OFFICE
Hanna Zielińska-Domańska, Poznań, które
zaoferowało realizację zamówienia za kwotę
26.400,00 zł brutto,
− części III (sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego
18 wraz z terenem przyległym oraz pomieszczeń biurowych w filii Wydziału Komunikacji
i Transportu w Swarzędzu ul. Poznańska 25)
– wybór oferty złożonej przez, Konsorcjum
firm: Lider: DGP Clean Partner Sp. z o.o., Legnica, Partner: DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o., Legnica, Partner: Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o., Poznań,
które zaoferowało realizację zamówienia za
kwotę 249.895,45 zł brutto.
Termin realizacji zamówienia zaplanowano: w zakresie części I i II – na okres od 1 stycznia 2013 r. do
31 grudnia 2013 r., w zakresie części III – na okres
od 2 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
48. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013. Plan
finansowy zawiera:
a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.693.707,00 zł
b) wydatki na zadania z zakresu administracji
rządowej w kwocie 14.693.707,00 zł, w tym:
− wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł,
− wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane w kwocie 2.180.767,00 zł,
− wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,00 zł,
− dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego w kwocie 283.500,00 zł,
− pozostałe wydatki bieżące w kwocie
12.177.440,00 zł,
c) dochody związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w kwocie
5.375.000,00 zł,
49. w sprawie przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach
administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego
w 2013 r. – w następujący sposób:
− Buk – 96.100,00 zł
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− Kostrzyn – 126.600,00 zł
− Kórnik – 55.000,00 zł
− Mosina – 140.800,00 zł
− Murowana Goślina – 98.600,00 zł
− Pobiedziska – 220.900,00 zł
− Puszczykowo – 190.400,00 zł
− Stęszew – 94.300,00 zł
− Swarzędz – 398.100,00 zł.
Ww. kwoty zostaną przekazane w ratach kwartalnych, do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał.
W 2013 r. wzrost wydatków na utrzymanie 1 km drogi
w stosunku do roku 2012 wynosi 3%. Przekazywane
środki przeznaczone są na: najpotrzebniejsze remonty,
utrzymanie czystości, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe,
50. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie
zmiany w umowie ZP.273.00097.2012 z dnia
17 października 2012r. W umowie dot. wykonania, dostawy i montażu elementów informacji
wizualnej dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, odstępuje się od zlecenia Wykonawcy wykonania, dostawy i montażu 2 szt.
gablot ogłoszeniowych 120x90 z tablicą magnetyczną. W związku z powyższym wynagrodzenie Wykonawcy uległo zmniejszeniu o kwotę
3.075,00 zł brutto,
51. w sprawie zakupu 7 stacji roboczych i podzespołów
komputerowych. Stacje oraz podzespoły zakupione
zostaną od firmy ProData Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (14.413,14 zł brutto –7 stacji roboczych,
14.545,98 zł brutto –podzespoły komputerowe),
52. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu
w Poznaniu Nr 1433/2012 z dnia 4 października
2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie z wolnej ręki na wykonanie raportów do
sprawozdawczości z amortyzacji środków trwałych na podstawie danych zawartych w bazie danych OPTIEst. Zmiana dot. źródła finansowania,
53. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 2012,
54. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali
konferencyjnej Polskiej Wytwórni Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie w celu przeprowadzenia nieodpłatnych szkoleń w dniach 7
i 14 stycznia 2013 r.,
55. w sprawie uchylenia § 1 Uchwały nr 1648/2012
Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 21 grudnia
2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu, z możliwością składania
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

ofert częściowych – III części, zatwierdzenia wyników w zakresie części I postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi
polegającej na kompleksowym sprzątaniu, z możliwością składania ofert częściowych – III części. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez wykonawcę POŁYSK II sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
który zaoferował realizację zamówienia za kwotę
157.968,00 zł brutto, termin realizacji zamówienia:
od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie
zamówienia z wolnej ręki na świadczenie pomocy
prawnej, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji
przetargowej. Do wzięcia udziału została zaproszona Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
P.J. Sowisło & Topolewski, spółka komandytowa
z siedzibą w Poznaniu,
w sprawie realizacji przez Powiat Poznański zadań Miasta Poznania polegających na wydawaniu
kart parkingowych osobom uprawnionym do ich
otrzymania oraz wystawianiu legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
w sprawie pokrycia kosztów organizacji „XIII
Powiatowego Kolędowania w Buku” – w wysokości 3.000,00 zł brutto. Koncert kolęd odbył się
26 stycznia 2013 r. w kościele pw. Św. Stanisława
Biskupa w Buku. Patronat nad koncertem objął
ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita
Poznański,
w sprawie przekazania uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy. Zarząd upoważnił
dyrektorów jednostek budżetowych Powiatu
Poznańskiego. Upoważnienie umożliwi sprawną
realizację zadań Powiatu i bieżące zarządzanie
jednostkami budżetowymi,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na realizację X edycji Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” w roku 2013
– w wysokości 30.000,00 zł brutto. Do kosztów
współorganizacji Konkursu zalicza się: organizacja
gali finałowej Konkursu, zakup nagród, statuetek
i dyplomów okolicznościowych dla nagrodzonych
firm oraz druk zaproszeń na galę finałową,
w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie prawa
trwałego zarządu do zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, położonej w Rokietnicy, stanowiącej działkę nr 144/19
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62.

63.

64.

65.

(obręb Rokietnica, ark. mapy 4, działka nr 144/19
o pow. 0.4442 ha, zapisanej w księdze wieczystej
KW PO1A/00034355/9),
w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku
z niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniem
środków dofinansowania kosztów bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dopiewie
prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalne
im. Praksedy Lemańskiej z siedzibą w Dopiewie.
W wyniku przeprowadzonej kontroli przez PCPR
w Poznaniu stwierdzono wydatkowanie w II i III
kwartale 2012 r. środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności WTZ
w Dopiewie, przekazanych ze środków PFRON
oraz środków budżetowych Powiatu Poznańskiego
w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie,
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane
w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy
nr ZP.273.00105.2012 z dnia 6 listopada 2012 r.,
dotyczącej przedsięwzięcia pn. Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Bolechowie
– Szkoła położona w Murowanej Goślinie przy
ul. Szkolnej 1; zatwierdzenia NWZ; powołania komisji przetargowej,
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej mieszczącej się
w budynku Powiatu Poznańskiego przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Zarząd wyraził zgodę
na nieodpłatne udostępnienie sali Zarządowi
Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Otowie
w celu zorganizowania w dniu 12 stycznia 2013 r.
w godz. 11:00 – 13:00, spotkania poświęconego
sytuacji ogrodów działkowych w 2013 r.,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na prowadzenie strony internetowej „Portalu
Firm Powiatu Poznańskiego”, obejmujących aktualizację, wyszukiwanie, redagowanie informacji
o charakterze gospodarczym dotyczących powiatu poznańskiego i kraju oraz przygotowanie
i wdrożenie angielskiej wersji językowej tej strony,
a także na utrzymanie powyższego portalu na serwerze i przedłużenie domeny www.pfpp.com.pl,
www.pfpp.eu – w wysokości 20.000,00 zł brutto,
w tym:
− stałe aktualizowanie strony internetowej – do
wartości 10.200,00 zł brutto,
− przygotowanie oraz wdrożenie angielskiej
wersji językowej tej strony – do wartości
7.400,00 zł brutto,
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−

66.

67.

68.

69.
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opłacenie abonamentu za utrzymanie portalu
na serwerze – do wartości 1.800,00 zł brutto,
− za przedłużenie domeny www.pfpp.com.pl,
www.pfpp.eu – do wartości 600,00 zł brutto.
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługę dostępu do sieci Internet na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z możliwością
składania ofert częściowych – II części. Zarząd
zatwierdził w zakresie:
− części I (świadczenie usługi dostępu do sieci
Internet dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Poznaniu w zakresie łącza podstawowego)
– wybór oferty złożonej przez NETIA S.A.
z siedzibą w Warszawie, która zaoferowała
realizację zamówienia za kwotę 22.140,00 zł
brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 2 lutego 2013 r. do
1 lutego 2015 r.,
− części II (świadczenie usługi dostępu do sieci
Internet dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu w zakresie łącza zapasowego)
– wybór oferty złożonej przez Telekomunikację Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, która
zaoferowała realizację zamówienia za kwotę
3.232,08 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 21 lutego
2013 r. do 20 lutego 2015 r.,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na kontynuację
opieki autorskiej „OPTIest – Ewidencja środków
trwałych i wyposażenia”. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę zaproszonego do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.:
OPTIDATA Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, za
kwotę 35.291,16 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 36 m-cy od
dnia 18 stycznia 2013 r.,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
druk i dostawę albumu „Dwory i Pałace Powiatu
Poznańskiego” – w wysokości 40.950,00 zł brutto.
Prace powierzono Zakładowi Poligraficznemu Tomasz Kędziora z siedzibą w Murowanej Goślinie,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego
przedmiotem jest publikacja ogłoszeń w gazetkach
lokalnych ukazujących się na terenie Powiatu Poznańskiego, z możliwością składania ofert częściowych – 12 części. Zarząd zatwierdził w zakresie:
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−

−

−

−

−

−

−

−

części I (zamieszczenie ogłoszeń w gazecie lokalnej, ukazującej się na terenie miasta i gminy Buk ) – wybór oferty złożonej przez LechPress Sławomir Lechonia Wielkawieś – Buk,
który zaoferował realizację zamówienia za
kwotę 6.000,00 zł brutto,
części II (zamieszczenie ogłoszeń w gazecie lokalnej, ukazującej się na terenie gminy
Czerwonak) – wybór oferty złożonej przez
Agencję Reklamowo-Wydawniczą PAW Maria Borowicz – Murowana Goślina, która
zaoferowała realizację zamówienia za kwotę
7.380,00 zł brutto,
części III (zamieszczenie ogłoszeń w gazecie lokalnej, ukazującej się na terenie gminy
Komorniki) – unieważnienie postępowania,
ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
części IV (zamieszczenie ogłoszeń w gazecie lokalnej, ukazującej się na terenie miasta
i gminy Kórnik) – wybór oferty złożonej przez
Kórnickie Stowarzyszenie im. Władysława
Hrabiego Zamoyskiego – Kórnik, które zaoferowało realizację zamówienia za kwotę
7.380,00 zł brutto,
części V (zamieszczenie ogłoszeń w gazecie lokalnej, ukazującej się na terenie gminy Mosina) – unieważnienie postępowania, ponieważ
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
części VI (zamieszczenie ogłoszeń w gazecie lokalnej, ukazującej się na terenie miasta
i gminy Murowana Goślina) – wybór oferty
złożonej przez Agencję Reklamowo-Wydawniczą PAW Maria Borowicz – Murowana Goślina, która zaoferowała realizację zamówienia
za kwotę 7.380,00 zł brutto,
części VII (zamieszczenie ogłoszeń w gazecie lokalnej, ukazującej się na terenie miasta
Puszczykowo) – unieważnienie postępowania,
ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
części VIII (zamieszczenie ogłoszeń w gazecie
lokalnej, ukazującej się na terenie gminy Rokietnica) – wybór oferty złożonej przez Studio
Reklamowe Kwadrat Anna Niworowska – Poznań, która zaoferowała realizację zamówienia
za kwotę 7.367,70 zł brutto,
części IX (zamieszczenie ogłoszeń w gazecie
lokalnej, ukazującej się na terenie gminy Suchy Las) – wybór oferty złożonej przez Media Consulting Agnieszka Łęcka – Jelonek,
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70.

71.

72.

73.

które zaoferowało realizację zamówienia za
kwotę 9.840,00 zł brutto,
− części X (zamieszczenie ogłoszeń w gazecie lokalnej, ukazującej się na terenie miasta i gminy Swarzędz) – wybór oferty złożonej przez
Studio Reklamowe Kwadrat Anna Niworowska – Poznań, które zaoferowało realizację zamówienia za kwotę 7.367,70 zł brutto,
− części XI (zamieszczenie ogłoszeń w gazecie
lokalnej, ukazującej się na terenie gminy Mosina) – unieważnienie postępowania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu,
− części XII (zamieszczenie ogłoszeń w gazecie
lokalnej, ukazującej się na terenie wszystkich
17 gmin powiatu poznańskiego) – wybór oferty złożonej przez Wydawnictwo i Reklama
Mańkowski Tomasz Mańkowski – Poznań,
które zaoferowało realizację zamówienia za
kwotę 14.747,70 zł brutto. Termin realizacji
zamówienia w zakresie każdej części zaplanowano – do 27.12.2013 r.,
w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych Przedsiębiorstwu
SZEWCZYK-SOFT z siedzibą w Poznaniu na
świadczenie w 2013 r. usług polegających na
nadzorze nad oprogramowaniem Radix eksploatowanym w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Wartość przedmiotu umowy wynosi
102,09 zł brutto za godzinę i nie przekroczy
w 2013 r. kwoty brutto 10.000,00 zł,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o wykonanie przyłącza zwiększającego moc w Internacie Zespołu Szkół w Puszczykowie z ENEA
Operator sp. z o.o. Poznań, Rejon Dystrybucji
Września. Opłata za wykonanie przyłącza wynosi
6.975,98 zł brutto,
w sprawie podpisania umowy dotyczącej zakupu
licencji, wdrożenie i roczną opiekę administracyjną aplikacji do obsługi wieczystego użytkowania z firmą Sputnik Software sp. z o.o. – Poznań.
Łączny koszt usługi wynosi 12.373,80 zł brutto
(w tym koszt licencji – jednorazowo 6.150,00 zł
brutto, wdrożenie wraz ze szkoleniem 3.763,80 zł
brutto – opłata jednorazowa, koszt rocznej opieki
autorskiej 2.460,00 zł brutto – płatne w 4 ratach,
świadczenie usługi – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy),
w sprawie podpisania umowy na świadczenie
usługi serwisowania i konserwacji sieci teleinformatycznej wraz z administrowaniem centralą
NECSV8100 w obiektach przy ul. Jackowskie-
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go 18 i Słowackiego 8 oraz świadczenie usługi serwisowania i konserwacji sieci teleinformatycznej
wraz z administrowaniem centralą PANASONIC
KX-TDA100 w obiekcie przy ul. Zielonej 8 z firmą TTSystems S.J. B.W. Kudelscy – Promnice,
łączny koszt usługi wyniesie 26.745,00 zł brutto
– płatne w 12 ratach miesięcznych, świadczenie
usługi – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,
74. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę
budynku Internatu ZS w im. A. Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2 z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części budynku na Zespół Rewalidacji – etap I – budowa windy i przebudowa kotłowni na Zespół Rewalidacji wraz z pracami związanymi z infrastrukturą towarzysząca, zatwierdzenia
SIWZ, powołania komisji przetargowej,
75. w sprawie powołania komisji konkursowych ds.
wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie
kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki,
edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd powołał 4 komisji konkursowe
w następującym składzie:
a) Komisja ds. kultury i sztuki:
− Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Przewodniczący,
− Daria Kowalska –Tonder, Dyrektor Wydziału Promocji – Sekretarz,
− Agnieszka Wojtunik – pracownik Wydziału Promocji,
− Alina Kubiak –przedstawiciel organizacji
pozarządowej
b) Komisja ds. kultury fizycznej i turystyki:
− Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański
– Przewodniczący,
− Daria Kowalska –Tonder, Dyrektor Wydziału Promocji – Sekretarz,
− Kinga Cenkier -pracownik Wydziału Promocji,
− Joanna Michalska – pracownik Wydziału
Promocji,
c) Komisja ds. edukacji:
− Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, Przewodniczący,
− Daria Kowalska –Tonder, Dyrektor Wydziału Promocji – Sekretarz
− Piotr Pietryga – z-ca Dyrektora Wydziału
Edukacji
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Kinga Cenkier – pracownik Wydziału
Promocji
− Joanna Michalska – pracownik Wydziału
Promocji
d) Komisja ds. ochrony i promocji zdrowia oraz
pomocy społecznej:
− Jan Grabkowski Starosta Poznański – Przewodniczący,
− Daria Kowalska –Tonder, Dyrektor Wydziału Promocji – Sekretarz
− Elżbieta Tonder – z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
− Anna Jaworska – pracownik Wydziału
Promocji
− Agnieszka Wojtunik – pracownik Wydziału Promocji.
Regulamin pracy Komisji konkursowych stanowi
załącznik do uchwały. Komisje powołane zostały na
okres do 31 grudnia 2013 r.
76. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 2013,
77. w sprawie dokonania podziału środków finansowych na zajęcia fakultatywne w I półroczu 2013 r.
dla uczniów klas maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Na rok 2013,
na dodatkowe zajęcia edukacyjne, zaplanowano
100.000,00 zł. W I półroczu Zarząd przeznaczył 57.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości
43.000,00 zł zostaną rozdysponowane w II półroczu 2013 r. Podziału dokonano ze względu na liczbę maturzystów w poszczególnych szkołach:
− ZS w Rokietnicy – 6.100,00 zł,
− ZS w Mosinie – 4.100,00 zł,
− ZS w Kórniku – 3.600,00 zł,
− ZS w Puszczykowie – 8.800,00 zł,
− ZS nr 1 w Swarzędzu – 15.700,00 zł
− ZS nr 2 w Swarzędzu – 9.300,00 zł,
− ZS w Bolechowie – 9.400,00 zł.
Zajęcia odbywać się będą od stycznia do kwietnia 2013 r.,
78. w sprawie dokonania podziału środków na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański.
Kwota 225.000,00 zł została rozdysponowana pomiędzy poszczególne placówki, biorąc pod uwagę
liczbę uczniów, do których kierowane są zajęcia
pozalekcyjne:
− ZS w Puszczykowie – 23.110,00 zł,
− ZS w Bolechowie – 35.160,00 zł,
− ZS w Mosinie – 19.140,00 zł,
− ZS nr 2 w Swarzędzu – 17.080,00 zł,
− ZS w Kórniku – 11.980,00 zł,
− ZS nr 1 w Swarzędzu, 69.897,00 zł,
− ZS w Rokietnicy – 21.196,00 zł,
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− SOSW w Mosinie – 11.521,00 zł,
− SOSW w Owińskach – 15.916,00 zł.
Pozostawiono kwotę 25.000,00 zł na zadania będące
kontynuacją zajęć pozalekcyjnych, wynikających z bieżących potrzeb szkół,
79. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w 2013 r. Środki finansowe zaplanowane na
2013 r. zostały rozdysponowane zgodnie z uchwałą
Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 712/07 z dnia
21 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania środków finansowych na
doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli w Powiecie Poznańskim, po uwzględnieniu
wniosków złożonych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
Poznański. Wyliczenia kwot na daną placówkę dokonano w oparciu o liczbę etatów zatrudnionych
pracowników pedagogicznych. Środki zaplanowane na doskonalenie: 198.450,00 zł, w tym szkoły
– 119.070,00 zł, ośrodki i poradnie – 79.380,00 zł.
Podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2013:
− ZS w Bolechowie – 19.333,00 zł,
− ZS w Kórniku – 6.696,00 zł,
− ZS w Puszczykowie – 14.430,00 zł,
− ZS nr 1 w Swarzędzu – 34.894,00 zł,
− ZS nr 2 w Swarzędzu – 9.445,00 zł,
− ZS w Mosinie – 18.170,00 zł,
− ZS w Rokietnicy – 16.102,00 zł,
− SOSW w Mosinie – 21.568,00 zł,
− SOSW w Owińskach – 39.919,00 zł,
− PPP w Luboniu – 5.964,00 zł,
− PPP w Mosinie – 4.101,00 zł,
− PPP w Swarzędzu – 7.828,00 zł,
80. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali sesyjnej nr 319, sali konferencyjnej nr 315 oraz sali
nr 225 Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w celu zorganizowania
w dniu 5 marca 2013 r. etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (godz. 8.00-15.00),
81. 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.273.0015.2012 z dnia 6 listopada
2012 r., dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Bolechowie – Szkoła położona w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1. Zarząd zatwierdził wybór
oferty złożonej przez Wykonawcę zaproszonego
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82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Zakład
Ogólnobudowlany Adam Zając z siedzibą w Szamotułach, za kwotę 20.500,00 zł brutto,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie
pomocy prawnej. Zarząd zatwierdził wybór oferty
złożonej przez Wykonawcę zaproszonego do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Kancelarię Adwokatów i Radców prawnych P.J. Sowisło & Topolewski,
Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu, za kwotę
66.420,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia
zaplanowany został do dnia 31 grudnia 2013 r.,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji i dofinansowań na
realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej. Sprawozdanie końcowe stanowi załącznik do Uchwały. Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sprawdził pod
względem merytorycznym dokumenty świadczące
o realizacji zadania i nie wniósł do nich uwag,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji na odstrzał redukcyjny
lisów i jenotów. Sprawozdanie końcowe z rozliczenia udzielanych kołom łowieckim dotacji stanowi załącznik do Uchwały. Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa sprawdził pod
względem merytorycznym dokumenty świadczące
o realizacji zadania i nie wniósł do nich uwag,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji na remont i konserwację
urządzeń melioracji wodnej szczegółowej. Sprawozdanie końcowe z rozliczenia udzielanych spółkom
wodnym dotacji stanowi załącznik do Uchwały.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonał odbioru prac oraz sprawdził pod
względem merytorycznym dokumenty świadczące
o realizacji zadania i nie wniósł do nich uwag,
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie operatów
w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb
wykonywania zadań Powiatu Poznańskiego, prowadzonych przez Wydział Gospodarowania Mieniem, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji
przetargowej,
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów
umowy nr ZP.27300043.2012 o świadczenie usługi kompleksowej zawartej z ENEA S.A. w dniu
25 maja 2012 r. Zmienione zostały grupy taryfowe
oraz obniżona moc umowna,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przyłączenie do sieci gazowej budynku
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kotłowni DPS, położonego w Lisówkach, przy
ul. Leśne Zacisze 2. Zarząd wyraził zgodę na
zawarcie umowy z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę
438.535,59 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowano do 29 listopada 2013 r.,
89. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącego zamieszczenia artykułów w prasie o zasięgu regionalnym związanych
z realizacją projektu pn. „Wykluczamy wykluczenie
– projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych
osób niepełnosprawnych”. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez firmę POLSKAPRESSE
Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy, Filia Poznań, za
kwotę 6.494,40 zł brutto,
90. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowane
w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy
nr ZP.273.00124.2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
dot. przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie terenu
w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi, izolacji ścian piwnic, remontu
części pomieszczeń piwnicznych – nieruchomości
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu; zatwierdzenia
NWZ; powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału została zaproszona Firma Usługowo
Budowlana Tadeusz Śledź z siedzibą w Poznaniu,
91. w sprawie uchwalenia regulaminu IV edycji powiatowego konkursu ekologicznego pt. „Kochajmy nasze małe ojczyzny” oraz przeznaczenia środków finansowych na nagrody w tym konkursie
(8.000,00 zł na pokrycie kosztów 5-cio dniowych
warsztatów środowiskowych dla zdobywców I,
II, III miejsca w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej
w Chalinie). Regulamin konkursu stanowi załącznik do uchwały. Skład zespołu do spraw organizacji konkursu:
− Romuald Grabiak, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Przewodniczący
zespołu organizacyjnego,
− Stanisława Krzyżanowska, Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
− Janusz Łakomiec, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
− Maciej Graczyk, Gabinet Starosty,
− Elżbieta Stranz, Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa,
− Maja Karasiewicz, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
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92. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest publikacja ogłoszeń w gazetach
lokalnych, ukazujących się na terenie Powiatu
Poznańskiego, z możliwością składania ofert częściowych – IV części (I – teren gminy Komorniki,
II – teren miasta i gminy Mosina, III – teren miasta Puszczykowo, IV – teren gminy Tarnowo Podgórne); zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji
przetargowej,
93. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji z przeznaczeniem dla
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
Placówki Straży Granicznej w Poznaniu – Ławicy, Gminy Komorniki, Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego. Sprawozdanie końcowe z rozliczenia
udzielanych dotacji stanowi załącznik do Uchwały.
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich sprawdził sprawozdania
pod względem merytorycznym i nie wniósł do
nich uwag,
94. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie
zmian do umowy nr ZP.273.00124.2012 z dnia
29 listopada 2012 r., dotyczącej realizacji zadania
pn.: Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi,
izolacji ścian piwnic, remontu części pomieszczeń piwnicznych – nieruchomość położona przy
ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Została skorygowana omyłkowo wpisana kwota za realizację zamówienia na prawidłową, wynikającą z przeliczeń
dokonanych w przedłożonym przez Wykonawcę
kosztorysie ofertowym,
95. w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków
z budżetu powiatu poznańskiego realizowanych
przez Wydział Promocji w 2013 r. na realizację
zadań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji,
ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie:
a) w zakresie kultury i sztuki – na kwotę
141.500,00 zł:
− organizacja imprez mających znaczenie dla
rozwoju kultury i integracji społeczności
powiatu poznańskiego: 8 zadań – wysokość dotacji od 4.000,00 zł do 50.000,00 zł,
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−

b)

c)

d)

e)

upowszechnianie kultury ze szczególnym
nastawieniem na dzieci i młodzież – 1 zadanie, wysokość dotacji 1.500,00 zł,
− wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictwa w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu dot.
tradycji i kultury obszaru powiatu poznańskiego – 2 zadania, wysokość dotacji
9.000,00 zł i 10.000,00 zł,
w zakresie kultury fizycznej na kwotę
80.400,00 zł:
− upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem na
dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego
– 2 zadania, wysokość dotacji 15.000,00 zł
i 2.000,00 zł,
− organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym – 8 zadań, wysokość dotacji od
1.000,00 zł do 15.000,00 zł,
− organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat
poznański w imprezach wojewódzkich,
ogólnopolskich i międzynarodowych –
5 zadań, wysokość dotacji od 2.000,00 zł
do 8.000,00 zł,
w zakresie turystyki na kwotę 75.000,00 zł:
− upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem na
dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego – 12 zadań, wysokość dotacji od
1.000,00 zł do 15.000,00 zł,
w zakresie edukacji na kwotę 8.000,00 zł:
− wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu powiatu
poznańskiego – 1 zadanie, wysokość dotacji 8.000,00 zł,
w zakresie ochrony i promocji zdrowia na
kwotę 12.090,00 zł:
− edukacja zdrowotna i promocja zdrowego
stylu życia poprzez organizacje kampanii
społecznych i innych wydarzeń lokalnych
skierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu poznańskiego lub wybranej
grupy społecznej – 1 zadanie , wysokość
dotacji 6.590,00 zł,
− działania z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia kierowane do mieszkańców powiatu poznańskiego – 1 zadanie
– wysokość dotacji 4.500,00 zł,
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−

promocja i organizacja wolontariatu na
terenie powiatu poznańskiego – 1 zadanie,
wysokość dotacji 1.000,00 zł,
f) w zakresie pomocy społecznej na kwotę
164.000,00 zł:
− przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu rodzin i grup środowisk i zagrożonych z terenu powiatu poznańskiego – 2 zadania, wysokość dotacji
3.000,00 zł i 10.000,00 zł,
− poprawa jakości życia ludzi starszych
z powiatu poznańskiego i ich aktywności
życiowej oraz rozwijanie zróżnicowanych
form opieki i usług dla tych osób – walka
ze stereotypem człowieka starego – aktywacja seniorów i kombatantów, wspieranie
grup wsparcia – 2 zadania, wysokość dotacji 5.000,00 zł i 3.000,00 zł, promowanie
idei rodzicielstwa zastępczego w powiecie
poznańskim – nie przyznano dotacji,
− ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z powiatu
poznańskiego – 8 zadań, wysokość dotacji
od 3.500,00 zł do 15.000,00 zł,
− promowanie aktywności osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego
w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego, 5 zadań, wysokość dotacji
od 2.500,00 zł do 30.000,00 zł,
− wspieranie działań na rzecz rozwijania
zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego – 3 zadania, wysokość dotacji od 3.000,00 zł do
10.000,00 zł.
96. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę artykułów biurowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i teczek
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu
– IV części. Zarząd zatwierdził w zakresie:
− części I (artykuły biurowe) – wybór oferty
złożonej przez RODAN sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 1.981,82 zł brutto,
− części II (papier) – wybór oferty złożonej przez
RODAN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę
42.000,00 zł brutto,
− części III (materiały eksploatacyjne do drukarek) – wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTIKOM Adam
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Papierski z siedzibą w Bydgoszczy, które zaoferowało realizację zamówienia za kwotę
112.415,69 zł brutto,
− części IV (teczki) – wybór oferty złożonej
przez Firmę Usługowo-Handlową ANNA
Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę
112.415,69 zł brutto.
Termin realizacji zamówienia – dla części II, III na
okres od 1 lutego do 31 grudnia 2013 r., dla części I, IV
na okres od 1 marca do 31 grudnia 2013 r.,
97. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia publikacji na łamach „Magazynu Gospodarczego
FAKTY” dotyczącej laureatów Konkursu „10
jubileuszowy Ranking Najlepszych Miast, Powiatów i Gmin 2012” – w wysokości 2.800,00 zł
(strona kolorowa formatu A4 wraz ze zdjęciami
i opracowaniem graficznym),
98. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na współorganizację VI Forum Gospodarczego Metropolii Poznań, które odbędzie
się w dniu 24 kwietnia 2013 r. – w wysokości
20.000,00 zł brutto (zakup usługi gastronomicznej – 12.000,00 zł, wynajem powierzchni
wystawienniczej – 8.000,00 zł),
99. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do
umowy nr ZP.273.00127.2012 z dnia 22 listopada
2012 r. dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Remont
biur na parterze, klatki schodowej i korytarzy
w segmencie „D” budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18, zatwierdzenia NWZ,
powołania komisji przetargowej,
100. 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.273.00124.2012 z dnia 29
listopada 2012 r. dotyczącej przedsięwzięcia pn.
Zagospodarowanie terenu w zakresie remontu
drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi,
izolacji ścian piwnic, remontu części pomieszczeń piwnicznych – nieruchomości przy ul.
Słowackiego 8 w Poznaniu. Zarząd zatwierdził
wybór oferty złożonej przez Wykonawcę zaproszonego do wzięcia udziału w negocjacjach,
tj. Firmę Usługowo-Budowlaną Tadeusz Śledź
z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 46.000,00 zł
brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 28 lutego 2013 r.,
101. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie
zmian w umowie ZP.273.000127.2012 z dnia
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22 listopada 2012 r. Zarząd wyraził zgodę na
zmiany w umowie dot. wykonania prac modernizacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego
w Poznaniu w zakresie robót budowlanych wykonywanych przez Spółdzielnię Rzemieślniczą
Zdunów, Usług Budowlanych i Produkcji Różnej oraz wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wykaz prac zamiennych zawarty jest w załączniku do uchwały. Zmniejszenie zakresu prac
oraz wykonanie robót zamiennych powoduje
zmniejszenie wartości kontraktu o 1.044.93zł
brutto. Łączna wartość umowy po zmianie wynosi 130.907,59 zł brutto,
102. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na koszty związane z organizacją eliminacji na
szczeblu powiatowym XVII edycji Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce, organizowanego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
Wielkopolskiego Marka Woźniaka – w wysokości
500,00 zł (z przeznaczeniem na poczęstunek dla
uczestników). Etap powiatowy odbędzie się 4 lutego 2013 r. w ZS w Kleszczewie,
103. w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi. W związku z tym, że skarga
wymaga wnikliwego zapoznania się z dokumentami sprawy oraz złożenia wyjaśnień przez
dyrektora ZDP w Poznaniu, Zarząd postanowił
przedłużyć termin rozpatrzenia skargi do dnia
22 lutego 2013 r.,
104. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest publikacja ogłoszeń
w gazetach lokalnych, ukazujących się na terenie
Powiatu Poznańskiego, z możliwością składania
ofert częściowych – 4 części. Zarząd zatwierdził
w zakresie:
− części I (ogłoszenia w gazecie lokalnej, ukazującej się na terenie gminy Komorniki)
–wybór oferty złożonej przez Lech-Press
Sławomir Lechna, Wielkawieś, za kwotę
8.610,00 zł brutto,
− części II (ogłoszenia w gazecie lokalnej, ukazującej się na terenie miasta i gminy Mosina)
– unieważnienie postępowania, ponieważ nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
− części III (ogłoszenia w gazecie lokalnej, ukazującej się na terenie miasta Puszczykowo) –
unieważnienie postępowania, ponieważ cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
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−

części 4 (ogłoszenia w gazecie lokalnej, ukazującej się na terenie gminy Tarnowo Podgórne) – wybór oferty złożonej przez LechPress Sławomir Lechna, Wielkawieś, za kwotę
11.685,00zł brutto.
Termin realizacji zamówienia zaplanowano, w zakresie
każdej części, do 27 grudnia 2013 r.
105. w sprawie zakupu specjalistycznych drukarek na
potrzeby pracowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarząd postanowił zakupić, za łączną kwotę 21.410,61 zł brutto:
− 2 drukarki Olivetti z firmy Printcom z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 9.594,00 zł brutto,
− 4 drukarki WorkForce Pro WP-4015DN z firmy Corso Sp. J Epson z siedzibą w Bydgoszczy, za kwotę 2.543,64 zł brutto,
− 6 drukarek z firmy Arcus S.A. Serwis z siedzibą
w Poznaniu (w tym 3 szt. FS-l035 MFP/DP i 3
szt. FS-2100DN ), za kwotę 9.272,97 zł brutto.
106. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 2013.
107. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji ochrony i promocji
zdrowia oraz pomocy społecznej. Zarząd postanowił ogłosić otwarty konkurs ofert:
a) Kultura i sztuka – 158.500,00 zł
− Upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież
z powiatu poznańskiego,
− Organizowanie imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego („Pyra
Poznańska”, „Konferencja dla Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Poznańskiego”,
„Dni Wagabundy”),
− Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci
drukowanej oraz innych technik zapisu,
dotyczące tradycji i kultury obszaru powiatu poznańskiego,
b) Kultura fizyczna i turystyka – 244.600,00 zł
− Upowszechniane kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym nastawieniem na
dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego,
− Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu
powiatowym („Rowerem po powiecie
poznańskim”, I Bieg Aktywnie dookoła
Poznania, Mistrzostwa szkół powiatu
poznańskiego w różnych dyscyplinach
sportowych, )
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−

Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat
poznański w imprezach wojewódzkich,
ogólnopolskich i międzynarodowych,
c) Edukacja – 92.000,00 zł
− Wycieczki edukacyjne dla uczniów szkół
z terenu powiatu poznańskiego,
− Wspieranie działań edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież z terenu powiatu poznańskiego (np. konkursy, programy edukacyjne),
d) Ochrona i promocja zdrowia – 57.910,00 zł
− Edukacja zdrowotna i promocja zdrowego
stylu życia poprzez organizację kampanii
społecznych i innych wydarzeń lokalnych
skierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu poznańskiego lub wybranej
grupy społecznej („Upowszechnienie
wiedzy na temat profilaktyki, wczesnego
rozpoznania nowotworów wśród mieszkańców powiatu poznańskiego”, Promocja zdrowia psychicznego: „Umiejętność
radzenia sobie w sytuacji zagrożenia depresją” poprzez organizację i realizację
kampanii informacyjno-edukacyjnej,
− Zmniejszenie szkód zdrowotnych i skutków społecznych spowodowanych spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu
i używaniem narkotyków skierowane
przede wszystkim do młodzieży z powiatu poznańskiego,
− Działania z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia kierowane do
mieszkańców powiatu poznańskiego,
− Promocja i organizacja wolontariatu na
terenie powiatu poznańskiego,
e) Pomoc społeczna – 106.000,00 zł
− Przeciwdziałanie zjawisku przemocy
w rodzinie, patologiom społecznym, uzależnieniom na terenie powiatu poznańskiego,
− Przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu rodzin i grup ze środowisk ubogich i zagrożonych z terenu
powiatu poznańskiego,
− Poprawa jakości życia ludzi starszych
z powiatu poznańskiego i ich aktywności
życiowej oraz rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług dla tych osób
– walka ze stereotypem człowieka starego – aktywizacja seniorów i kombatantów, wspieranie grup wsparcia („Aktyw-
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ny senior – nordic walking na szlakach
powiatu poznańskiego”, „Park Orientacji
Przestrzennej – nauka, integracja, zabawa”, „Powiat Poznański przyjazny osobom z niepełno sprawnościami”)
− Integracja społeczna osób z zaburzeniami
psychicznymi z powiatu poznańskiego,
− Samopomocowe inicjatywy organizacji
pozarządowych, pacjentów i ich rodzin,
służących rozwojowi form wsparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi z powiatu poznańskiego
(np. tworzenie Klubów Samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
− Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w powiecie poznańskim,
− Ograniczenie skutków niepełnosprawności i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego,
− Promowanie aktywności osób niepełnoprawnych z powiatu poznańskiego w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
− Wspieranie działań na rzecz rozwijania
zainteresowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych z terenu powiatu poznańskiego,
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 2 kwietnia 2013 r.
a kończy nie później niż 10 grudnia 2013 r. Oferty przyjmowane będą do 28 lutego 2012 r.,
108. 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.273.00127.2012 z dnia 22 listopada
2012 r. dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Remont
biur w parterze, klatki schodowej i korytarzy
w segmencie D budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18. Zarząd zatwierdził
wybór oferty złożonej przez Wykonawcę zaproszonego do wzięcia udziału w negocjacjach, tj.:
Spółdzielnię Rzemieślniczą Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 36.900,00 zł brutto,
109. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na wykonanie usługi szkoleniowo – doradczej w ramach Projektu POKL „Sprawna firma
– promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim” – w wysokości
28.100,00. Projekt zakłada organizację szkoleń
mających na celu przygotowanie do prowadzenia
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własnej firmy skierowanych do 15 osób (7 mężczyzn i 8 kobiet) z terenu powiatu poznańskiego
w wieku od 15 do 64 lat, o niskich kwalifikacjach
zawodowych, posiadających status osoby bezrobotnej i legitymujących się orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności. Rekrutację uczestników do
projektu będzie przeprowadzać Powiatowy Urząd
Pracy w Poznaniu, w miesiącach kwiecień – maj
2013 r. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap będzie obejmował szkolenie
indywidualne, w ramach którego wykwalifikowana kadra doradców zawodowych przeprowadzi
testy predyspozycji zawodowych i osobowościowych uczestników opracowując dla każdego
z nich tzw. Indywidualny Plan Edukacyjno – Doradczy. W ramach tej części szkolenia, omówione
zostaną także działania zmierzające do podjęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie
z przepisami prawa krajowego i adekwatnie do
profilu predyspozycji zawodowych uczestników
szkolenia. Trenerzy przedstawią również zasady
opracowywania biznesplanu oraz zapewnią indywidualną pomoc przy konstruowaniu biznesplanu będącego podstawą przyznania uczestnikowi
projektu dotacji na prowadzenie własnej firmy. Po
zakończeniu szkolenia indywidualnego uczestnicy szkolenia będą zobowiązani do przygotowania
i przedłożenia do oceny Komisji Oceniającej – biznesplanu dotyczącego planowanej działalności
gospodarczej. Dziesięć osób, których biznesplany
zostaną ocenione najwyżej otrzyma 40.000,00 zł
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Po zarejestrowaniu własnej firmy osoby te zostaną
w ramach projektu objęte szkoleniem grupowym,
którego celem będzie podniesienie poziomu wiedzy uczestników szkolenia na temat zasad prowadzenia firmy realizowane w formie warsztatów
szkoleniowych. Po zakończeniu szkolenia grupowego uczestnicy projektu, którym przyznano dotację otrzymają finansowe wsparcie pomostowe,
ukierunkowane na stabilizację pozycji rynkowej
firmy w pierwszym okresie działalności. Wsparcie
w wysokości 1.500,00 zł będzie udzielane przez
okres 6 miesięcy począwszy od stycznia 2014 r.
Czas trwania projektu marzec 2013 – luty 2015 r.,
110. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na wykonanie usługi gastronomicznej w ramach
Projektu POKL „Sprawna firma – promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie
poznańskim” – 1.000,00 zł brutto. Projekt zakłada
organizację szkoleń mających na celu przygotowanie do prowadzenia własnej firmy skierowanych do 15 osób. W ramach szkolenia planowany
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112.

113.

114.
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jest poczęstunek dla uczestników w formie soków
owocowych i ciastek. Artykuły spożywcze zostaną
zapewnione uczestnikom przez cały czas trwania
szkolenia tj. dwa razy w tygodniu przez okres pięciu tygodni,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na zakup pakietu reklamowego podczas konferencji Bioconnect 2013, która odbędzie się
w dniach 15 – 16 maja 2013 r. – w wysokości
10.000,00zł brutto. Konferencja odbędzie się na
terenie Nickel Technology Park Poznań w Złotnikach, gm. Suchy Las,
w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia
dyscypliny finansów publicznych w ZS im. Gen.
Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Zarząd
postanowił zawiadomić Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów
Publicznych w Poznaniu o możliwości naruszenia
dyscypliny finansów publicznych poprzez:
− wydatkowanie w I kwartale 2012 r. środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne
pracowników za 2011 r. z przekroczeniem
o kwotę 3.804,92 zł zakresu upoważnienia
określonego planem finansowym wydatków
jednostki,
− wykazanie w miesięcznych sprawozdaniach
Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
danych o wydatkach wykonanych, niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji
księgowej,
w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali sesyjnej nr 319 Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu
Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych w celu
zorganizowania w dniu 22 marca 2013 r. Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
pokrycie kosztów organizacji stoiska promocyjnego Powiatu Poznańskiego podczas Targów Edukacyjnych 2013 – w wysokości 30.000,00 zł brutto.
Targi odbędą się w dniach 15-17 marca 2013 r.
Koszt organizacji stoiska obejmuje: sporządzenie
projektu, wykonanie, transport, montaż i demontaż stoiska wystawienniczo – promocyjnego Powiatu Poznańskiego oraz jego obsługę techniczną
w czasie trwania targów,
w sprawie zlecenia wykonania prac instalacyjnych
sieci teleinformatycznej na potrzeby Wydziału
Komunikacji i Transportu. Zarząd postanowił
zlecić wykonanie ww. prac firmie TTSystems
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S.J.B.W. Pudelscy, Promnice, za kwotę 8.774,52 zł
brutto,
116. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu
w Poznaniu Nr 1676/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r.
w sprawie podpisania umowy dotyczącej zakupu
licencji, wdrożenie i roczną opiekę administracyjną aplikacji do obsługi wieczystego użytkowania.
Zmiana dotyczy źródła finansowania,
117. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 4/99 z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. Zmienia się schemat organizacyjny ZDP, w związku
z utworzeniem stanowiska Naczelnika Wydziału
Dróg oraz stanowiska obsługi organizacyjnej i sekretariatu. Ponadto zostaje przesunięty nieobsadzony etat ds. regulacji prawnych nieruchomości
na stanowisko ds. przygotowania inwestycji,
118. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego i pojazdu w ramach
zamówienia uzupełniającego do umowy nr
ZP.273.00057.2011, z dnia 21 listopada 2011 r.,
dot. ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych; zatwierdzenia
NWZ; powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się „InterRisk” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna
Insurance Group, Poznań.
II. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
Swarzędz Nowa Wieś i Osiedla Południowe (pow.
ca 123 ha). Projekt planu wyznacza m.in. tereny:
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej, zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, tereny zabudowy usługowej, teren zabudowy usług
oświaty, teren zabudowy usług sakralnych, teren sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej,
sportu i rekreacji, wód powierzchniowych, tereny
zamknięte kolejowe, tereny urządzeń elektroenergetycznych, tereny dróg publicznych: zbiorczych,
lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych, tereny
dróg pieszo-rowerowych oraz parkingów. W granicach opracowania znajdują się tereny będące
własnością Powiatu Poznańskiego: działki o nr
ewid. 3736/7 i 3736/1 oznaczone jako część terenu
1UO. Na przedmiotowym obszarze dopuszcza się
m.in. lokalizację boiska wielofunkcyjnego, kor-
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ty tenisowe oraz urządzenia lekkoatletyczne. Na
załączniku graficznym obrazującym ww. teren,
nieprzekraczalna linia zabudowy zlokalizowana
jest w miejscu uniemożliwiającym ewentualną
budowę tych obiektów i zagospodarowanie własności Powiatu Poznańskiego. W celu umożliwienia
podnoszenia standardu kształcenia i ewentualnego wybudowania obiektów sportowych niezbędne
jest zweryfikowanie przebiegu nieprzekraczalnej
linii zabudowy i dostosowanie jej do przepisów
Prawa budowlanego, tj. 3 – 4 m. Ponadto, dla działek o nr ewid. 3147/22, 3145/21, 3144/3, 3142/49
oznaczonych symbolem 1UO zostały podjęte działania na rzecz nieodpłatnego przekazania Powiatowi Poznańskiemu ww. nieruchomości. Rada Powiatu w Poznaniu uchwałą nr XLl11/353/III/2010
z dnia 30 czerwca 2010 roku wyraziła wolę nabycia
powyższych nieruchomości w drodze darowizny
w celu rozbudowy Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. Jednakże, w związku ze zgłoszonymi roszczeniami ws. powyższych działek przez Spółdzielnię
Mieszkaniową w Swarzędzu, aktualnie nie jest
możliwe podjęcie dalszych działań w celu nieodpłatnego nabycia nieruchomości. Na przedmiotowych działkach Powiat Poznański zamierza zrealizować Centrum Kształcenia Praktycznego przy
Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Projekt planu
przewiduje dla tego terenu nieprzekraczalną linię
zabudowy w odległości 10 m od drogi oznaczonej
symbolem 20KDW oraz około 10 m od strony dz.
o nr ewid. 3144/4 i 5 m od strony dz. o nr ewid.
3736/1. W celu zapewnienia możliwości realizacji
inwestycji przez Powiat, niezbędne jest zwiększenie powierzchni zabudowy tego terenu poprzez
wprowadzenie nieprzekraczalnych linii zabudowy
w odległości 5 m od terenu o symbolu 20KDW,
a w przypadku pozostałych granic odległości linii
zabudowy zgodnych z przepisami Prawa budowlanego (3 – 4 m),
2. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Walerianowo oraz części wsi Rosnówko i Chomęcice,
gm. Komorniki. Projekt planu wyznacza: tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
rezydencjonalnej, tereny zabudowy mieszkaniowej i usług, tereny zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, tereny zabudowy usługowej, tereny rolnicze, tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem zabudowy usługowej w zakresie handlu detalicznego
i gastronomii, tereny zieleni urządzonej, tereny
usług turystyki, sportu i rekreacji, tereny sportu
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i rekreacji, tereny infrastruktury technicznej,
tereny infrastruktury technicznej w zakresie
elektroenergetyki, tereny dróg publicznych –
lokalnych, tereny dróg publicznych – dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, tereny ciągów
pieszych. W granicach opracowania znajduje
się droga powiatowa nr 2388P relacji Komorniki – Rosnówko o klasie technicznej drogi lokalnej (L). Zarząd zwrócił uwagę, iż projekt planu
powinien wyznaczać dokładnie przebieg drogi
powiatowej nr 2388P i być zaznaczony liniami
rozgraniczającymi, zgodnie z własnością Powiatu Poznańskiego. Przebieg pasa drogowego,
oznaczonego w projekcie planu jako 1KDL, jest
niezgodny z własnością powiatu, szczególnie na
granicy z terenami o symbolu 22RM, 27MN,
32MN/U. Ponadto załącznik graficzny projektu
planu nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu granic tożsamego z mapą ewidencyjną lub
mapą zasadniczą. Dotyczy to w szczególności
działki o nr ewid. 274, której granica przewęża na krótkim odcinku pas drogi powiatowej.
W tym przypadku uregulowanie szerokości
pasa drogowego drogi powiatowej nr 2388P
jest zasadne, gdyż dostosowuje szerokość pasa
drogowego do przebiegu drogi wzdłuż terenów
sąsiednich. Ponadto Zarząd zwrócił uwagę, że
wyznaczenie terenów: 37M N/U oraz 48 MN/U
bezpośrednio dostępnych z drogi powiatowej
o nr 2388P może potencjalnie pogorszyć stan
bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ww. przypadkach nie można mówić o ukształtowaniu
już istniejącego obszaru zabudowy, w związku
z tym nie wyraża się zgody na dopuszczenie nowej zabudowy z bezpośrednimi zjazdami z drogi powiatowej nr 2388P. Bezpośrednie zjazdy
nie są uzasadnione i nie wynikają z wprowadzenia zabudowy uzupełniającej. Należy również
ograniczyć do minimum liczbę projektowanych
włączeń do drogi powiatowej w celu ograniczenia miejsc kolizyjnych, tj. dróg wewnętrznych:
30KDW oraz 41KDW. Nawiązując do treści
projektu uchwały w §13 ust. 2 i 8 oraz §31 ust.
3 pkt 3, należy ujednoznacznić zapis, wskazując iż zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach
publicznych lokalizowanie w pasie drogowym
drogi powiatowej wszelkich obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi,
3. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów aktywi-
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zacji gospodarczej w Kostrzynie wraz z układem
komunikacyjnym – etap II i III, gm. Kostrzyn –
projekt planu wyznacza teren: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, teren zabudowy
usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, tereny wód powierzchniowych
śródlądowych, tereny komunikacji: dróg publicznych klasy lokalnej, dojazdowej, drogi publicznej
pieszo-jezdni, dróg wewnętrznych dojazdowych,
dróg wewnętrznych pieszo-jezdnych oraz tereny
infrastruktury technicznej. W granicy opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2429P relacji Tulce-Kostrzyn o klasie technicznej Z. Projekt
planu przewiduje poszerzenie tej drogi: dla obszaru 2KDL-426 m2, dla obszaru 3KDL-2637m2.
Ponadto zmieniona została klasa techniczna drogi
powiatowej z klasy Z na klasę L. W związku z powyższym należałoby zmienić klasę techniczną na
Z oraz dostosować szerokość drogi 2429P, do zapisów §7 Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. do 12 metrów, włączając w to istniejący
przebieg drogi. Ponadto należy zawrzeć zapis, aby
obsługa komunikacyjna terenów mających dostęp
do dróg dojazdowych i wewnętrznych odbywała się poprzez te drogi, by zmniejszyć natężenie
ruchu na drogach wyższej klasy. Na działkach
objętych ww. planem należy zapewnić, zgodnie
z potrzebami wynikającymi ze sposobu zainwestowania wystarczającą ilość miejsc parkingowych
dla samochodów oraz powierzchnie manewrową
tak, aby manewry samochodami nie odbywały się
w rejonie zjazdów i w pasie drogi powiatowej. Nie
dopuszcza się lokalizacji miejsc postojowych dostępnych bezpośrednio z drogi powiatowej,
4. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ulicy
Wiśniowej i autostrady A2, gm. Komorniki – projekt planu wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz zieleni izolacyjnej.
Zarząd zwrócił uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenu wiąże się ze zwiększeniem natężenia
ruchu na drogach powiatowych i gminnych. Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny będące
własnością Powiatu Poznańskiego,
5. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy
mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej
w Mosinie – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, tereny zabudowy usługowej, tereny
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obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
oraz zabudowy usługowej, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny infrastruktury
technicznej, tereny dróg publicznych – głównych,
tereny dróg publicznych – zbiorczych, tereny dróg
publicznych – lokalnych, tereny dróg publicznych
– dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, tereny
komunikacji kolejowej. W granicach opracowania
znajduje się droga powiatowa nr 2463P w relacji
Mosina – Żabno-Grabianowo o klasie technicznej
drogi głównej (G). Zarząd zwrócił uwagę, że projekt
planu przewiduje poszerzenia drogi powiatowej
nr 2463. Zgodnie z rysunkiem planu pas drogowy
drogi powiatowej oznaczony jako KDG poszerzony
zostanie na odcinku przyległym do terenów oznaczonych jako MN/u (działka nr ewid. 2127/2), 5P/U
oraz U. Poszerzenia drogi znajdują się na gruntach
stanowiących głównie własność prywatną. Zarząd
Powiatu i ZDP w Poznaniu nie wnioskowali o poszerzenia pasa drogowego ww. drogi. Zmiana szerokości istniejących pasów drogowych wiązałaby
się z kosztami wynikającymi z wykupów gruntów
pod poszerzenia. Należy więc zastąpić je gminnymi
pasami infrastruktury technicznej (IT), na których
możliwe będzie wykonanie uzupełniającej infrastruktury, w tym komunikacyjnej. Nawiązując do
treści projektu uchwały w §13 ust. 9 oraz §23 ust. 3,
należy ujednoznacznić zapis, wskazując iż zgodnie
z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej
wszelkich obiektów budowlanych lub urządzeń
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić
wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy
drogi,
6. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś
Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa – część południowa (pow. 440 ha), gm. Swarzędz – projekt
planu ustala tereny: przeznaczone do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, tereny przeznaczone na
cele produkcyjne, magazynowo-składowe i usługowe, tereny przeznaczone na cele produkcyjne,
magazynowo-składowe i usługowe z dopuszczeniem lokalizowania wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych, tereny przeznaczone dla
usług nieuciążliwych z dopuszczeniem produkcji
nieuciążliwej, , tereny usług nieuciążliwych, usług
oświaty, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, zieleni urządzonej, zieleni nieurządzonej,
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tereny przeznaczone na cele gospodarki rolnej,
tereny przeznaczone na cele gospodarki leśnej,
wód powierzchniowych śródlądowych przeznaczone do zachowania, tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych: drogi głównej
ruchu przyspieszonego, drogi głównej, zbiorczej,
dróg lokalnych, dojazdowych, ciągi pieszo-jezdne, parkingi publiczne, drogi wewnętrzne, tereny
przeznaczone pod drogi wewnętrzne oraz tereny startów lądowań śmigłowców ratunkowych.
W granicy opracowania znajdują się drogi powiatowe nr 2436P relacji Swarzędz – Sarbinowo oraz
2503P – ul. Wrzesińska w m. Jasin, oznaczone symbolami 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ. Projekt planu ustala poszerzenia dróg powiatowych na odcinkach
wskazanych ww. symbolami o grunty gminne jak
i prywatne. Zarząd Powiatu i ZDP w Poznaniu nie
wnioskowały o poszerzenie pasa drogowego ww.
dróg. Poszerzenia należy zastąpić gminnymi pasami infrastruktury technicznej (IT), na których
możliwe będzie wykonanie uzupełniającej infrastruktury, w tym ewentualnie komunikacyjnej.
Opracowany w tym kształcie projekt planu wiązałby się z nakładami finansowymi poniesionymi na
ewentualne wykupy nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie drogi powiatowej. Ponadto
Zarząd Powiatu zwrócił uwagę, że ul. Wrzesińska
stanowi zarówno drogę powiatową nr 2503P jak
i 2436P. W tym celu zalecane byłoby rozdzielenie
terenu o symbolu 1KDZ na dwa odrębne tereny.
Projekt planu przewiduje także przebieg nowej
drogi oznaczonej symbolem 1KDG – obwodnicy
Miasta Swarzędza, zaliczonej do klasy technicznej
głównej – G. W rozumieniu przepisów o drogach
publicznych klasa dróg głównych odpowiada kategorii dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych. W związku z tym, powyższe ustalenie może
naruszać interes prawny Powiatu z uwagi na skutki prawne wynikające z ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych zobowiązując powiat do budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg powiatowych. Konsekwencją może
być także nabycie przez powiat nieruchomości
przeznaczonych w planie zagospodarowania pod
drogę zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst
planu wskazuje, że droga oznaczona symbolem
1KDG „przeznaczona jest do pełnienia funkcji
drogi publicznej kategorii drogi gminnej”, co stoi
w sprzeczności z §4 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia
MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie, który wskazuje,
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że drogom gminnym odpowiadają drogi klasy L,
D i wyjątkowo klasy Z. Należy więc oznaczyć nowoprojektowaną drogę gminną jako drogę klasy
zbiorczej – Z. Należy także zweryfikować przebieg
linii zabudowy wzdłuż drogi powiatowej nr 2436P.
Winna ona być zlokalizowana co najmniej 8 m od
krawędzi jezdni, zgodnie z art. 43 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. Ponadto
w planie należy zawrzeć zapis, mówiący o tym, że
obsługa komunikacyjna terenów położonych przy
drodze powiatowej nr 2436P, a mających dostęp
do dróg niższej kategorii winna odbywać się poprzez te drogi, co w konsekwencji ma prowadzić
do ograniczenia ilości bezpośrednich zjazdów na
drogę powiatową i poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, zgodnie z §9 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Należy
wyodrębnić z terenów drogi krajowej nr 92 oznaczonej symbolem 1KDGP oznaczenie terenów,
dla których dla drogi powiatowej nr 2512P Starosta Poznański wydał decyzję nr 3/2012 z dnia 16
lutego 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy
„w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, co w konsekwencji oznacza, że w projekcie
planu nie można ustalić innego przeznaczenia niż
określone w decyzji ZRID. Jednocześnie Zarząd
zwrócił uwagę, że intensywne zagospodarowanie
terenów widniejących obecnie w ewidencji jako
grunty rolne wiąże się ze znacznym zwiększeniem
natężenia ruchu, problemami komunikacyjnymi,
możliwością występowania dyskomfortu oraz
problemów w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej w szczególności na styku terenów o różnym i mieszanym przeznaczeniu,
7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług oświaty w Mosinie w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego, w zakresie działki o nr ewid. 2713/3 obręb
Mosina – projekt planu wyznacza teren zabudowy
usługowej – usługi oświaty. Ustalenia planu nie
ingerują w tereny będące własnością Powiatu Poznańskiego,
8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Puszczykowie w rejonie ulic Posadzego, Koś-

28

luty 2013

cielnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8
– projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy usług kultu religijnego, tereny zabudowy
usługowej, tereny dróg publicznych, tereny dróg
wewnętrznych, teren infrastruktury technicznej.
Ustalenia planu nie ingerują w tereny będące własnością Powiatu Poznańskiego,
9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Swarzędz Nowa Wieś i Osiedla Południowe (pow. ca
123 ha) – projekt planu wyznacza m.in. tereny:
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, tereny zabudowy usługowej, teren
zabudowy usług oświaty, teren zabudowy usług
sakralnych, teren sportu i rekreacji, tereny zieleni
urządzonej, sportu i rekreacji, wód powierzchniowych, tereny zamknięte kolejowe, tereny urządzeń
elektroenergetycznych, tereny dróg publicznych:
zbiorczych, lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych, tereny dróg pieszo-rowerowych oraz parkingów. W granicach opracowania znajdują się tereny
będące własnością Powiatu Poznańskiego: działki
o nr ewid. 3736/7 i 3736/1 oznaczone symbolem
3UO, a także działki o nr ewid. 3147/22, 3145/21,
3144/3, 3142/49 również oznaczone symbolem
3UO, dla których zostały podjęte działania na
rzecz nieodpłatnego przekazania Powiatowi Poznańskiemu ww. nieruchomości. Rada Powiatu
w Poznaniu uchwałą nr XLIII/353/III/2010 z dnia
30 czerwca 2010 roku wyraziła wolę nabycia powyższych nieruchomości w drodze darowizny
w celu rozbudowy ZS Nr 1 w Swarzędzu. Jednakże,
w związku ze zgłoszonymi roszczeniami w sprawie
powyższych działek przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Swarzędzu, aktualnie nie jest możliwe
podjęcie dalszych działań w celu nieodpłatnego nabycia nieruchomości. Na przedmiotowych
działkach Powiat Poznański zamierza zrealizować
Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS Nr
1 w Swarzędzu. Zgodnie z uwagami zawartymi
w postanowieniu Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2012 r. przesunięto nieprzekraczalną linię zabudowy, umożliwiając w ten sposób zagospodarowanie działek na terenie oznaczonym symbolem
3UO. Ponadto w celu umożliwienia realizacji zaplanowanych inwestycji skorygowano parametry
dotyczące wysokości kondygnacji nadziemnych
do 13,0 m, maksymalnej intensywności zabudowy
do 1,2 oraz minimalnej powierzchni biologicznie
czynnej do 15%,
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10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamińsko, Pławno,
Czernice i okolic w gminie Murowana Goślina
– część F – projekt planu wyznacza tereny: tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren
zabudowy zagrodowej, teren cmentarza, tereny
rolnicze i zalesień, tereny zieleni krajobrazowej,
łąk, zadrzewień, tereny lasów oraz dróg wewnętrznych. Droga powiatowa nr 2399P relacji Murowana Goślina – Zielonka znajduje się poza granicami
opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ulicy Bukowej i Spokojnej oraz części
wsi Walerianowo, gm. Komorniki – projekt planu
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, tereny zieleni
z możliwością realizacji zabudowy usługowej, tereny usług sportu i rekreacji, tereny rolnicze, tereny
lasu, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, tereny cmentarza z możliwością realizacji terenu komunikacji
wewnętrznej, tereny dróg publicznych, tereny dróg
wewnętrznych. Poza granicami obszaru objętego
projektem planu znajduje się droga powiatowa nr
2488P w relacji Komorniki – Rosnówko o klasie
drogi lokalnej (L). Zarząd Powiatu zwrócił uwagę,
że intensywne zagospodarowanie terenów widniejących obecnie w ewidencji jako grunty rolne
wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, problemami komunikacyjnymi, możliwością
występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych relacji społeczności lokalnej.
Tak duży stopień zainwestowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje znaczne utrudnienia
i spiętrzenie ruchu na drogach prowadzących
w kierunku Poznania, co niekorzystnie wpłynie
również na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej stanowiących zadanie własne gminy. Ustalenia projektu
planu nie ingerują w tereny będące własnością Powiatu Poznańskiego,
12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenów zabudowy usługowej
w zieleni w Krosinku, gm. Mosina – projekt planu
wyznacza: tereny zabudowy usługowej w zieleni,
teren wód powierzchniowych i zieleni, tereny dróg
wewnętrznych. Ustalenia projektu nie integrują
w tereny będące własnością powiatu poznańskiego,
13. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las
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– rejon ulic Obornickiej, Nektarowej i Fortecznej – projekt planu wyznacza: tereny usług, zieleni izolacyjnej, tereny urządzeń elektroenergetycznych, teren dróg publicznych klasy zbiorczej
oraz dojazdowej. Ustalenia projektu planu nie
ingerują w tereny będące własnością Powiatu
Poznańskiego,
14. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry
w rejonie rzeki Witrynki, gm. Komorniki – projekt
planu wyznacza: teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej, zabudowy zagrodowej, usługowej, zieleni otwartej, teren lasu, infrastruktury technicznej – kanalizacji, tereny dróg
wewnętrznych, tereny dróg publicznych – ciągów
pieszo-jezdnych. Droga powiatowa nr 2390P relacji Komorniki – Łęczyca znajduje się poza granicami opracowania. Zarząd Powiatu zwrócił uwagę,
że intensywne zagospodarowanie terenów obecnie
widniejących w ewidencji jako grunty rolne wiąże
się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu na
drogach powiatowych i gminnych, a w konsekwencji problemami komunikacyjnymi. Należy także
wziąć pod uwagę, iż dla nowoprojektowanych
terenów zabudowy mieszkaniowej i usług należy
ograniczyć ewentualna liczbę i częstotliwość zjazdów na drogę powiatową nr 2390P do minimum,
poprzez układ dróg wewnętrznych, co korzystnie
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny będące własnością Powiatu Poznańskiego,
15. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki
20/27 przy ul. Gawrona w Rakowni, gm. Murowana Goślina – projekt planu wyznacza teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U. Zarząd
Powiatu zwrócił jednak uwagę, że projektowanie
tak małych pod względem obszaru, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego prowadzi do zburzenia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, a tym samym do utraty
znaczenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jako aktu prawnego kształtującego ład przestrzenny,
16. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo (pow. ca.445ha), gm. Swarzędz – projekt planu
wyznacza m.in. teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze,
zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych,
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składów i magazynów, tereny sportu i rekreacji, teren cmentarza, lasu, tereny zieleni urządzonej, zieleni izolacyjnej, wód powierzchniowych, urządzeń
elektroenergetycznych, urządzeń infrastruktury,
tereny dróg publicznych głównych, zbiorczych,
lokalnych i dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, pieszo-jezdnych, parkingu oraz placu ogólnodostępnego. W granicy opracowania znajduje
się nowoprojektowana droga oznaczona symbolem
1KDG – obwodnica Miasta Swarzędza, zaliczona
do klasy technicznej głównej – G. W rozumieniu przepisów o drogach publicznych klasa dróg
głównych odpowiada kategorii dróg powiatowych,
wojewódzkich, krajowych. W związku z tym, powyższe ustalenie może naruszać interes prawny
Powiatu z uwagi na skutki prawne wynikające
z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zobowiązując powiat do budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg powiatowych.
Konsekwencją tego może być także nabycie przez
powiat nieruchomości przeznaczonych w planie
zagospodarowania pod drogę zgodnie z art. 98
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Ponadto zgodnie z art. 6a ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg powiatowych następuje
w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu
z marszałkiem województwa po zasięgnięciu opinii
wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin,
na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów. Zgodnie z art. 20 pkt 1
ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych zarządca drogi ma obowiązek informowania o planie rozwoju sieci drogowej organów
właściwych do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Kwestie planowania i budowy dróg powiatowych pozostają zatem w gestii powiatu, a gmina nie posiada kompetencji do samodzielnego decydowania o przebiegu
nowych dróg powiatowych. Podkreślić należy, iż
w przedmiotowym projekcie planu dochodzi do
stanu, w którym projektowana jest budowa drogi
publicznej, oznaczona klasą G, a powiat nie przewiduje realizacji drogi powiatowej na tym terenie.
Klasa techniczna G, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie nie odpowiada kategorii dróg
gminnych. Należy również wziąć pod uwagę art.
10 ust. 2 pkt 7 oraz art.15 ust. 3 pkt 4a i 4b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z których wynika,
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iż w studium powinny być uwzględnione granice
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym a w planie miejscowym granice terenów
inwestycji o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym określone w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach w zakresie drogi powiatowej (co stanowi
odniesienie do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych). W obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego nie zostało
wskazane przedmiotowe zadanie dla drogi 1.KDG.
Zatem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy nie jest miejscem właściwym do
określania celowości przebiegów dróg o znaczeniu
ponadlokalnym. Mając powyższe na uwadze należy zmienić projekt planu w ten sposób, aby droga
o symbolu 1.KDG odpowiadała inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym, np. poprzez
zmianę klasy z głównej na zbiorczą i stworzenie
możliwości do przejęcia nieruchomości z mocy
prawa na własność gminy – na podstawie art. 98
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami. Droga powiatowa nr 2410P
relacji Swarzędz – Środa leży poza granicami opracowania. Jednakże dla terenów oznaczonych symbolami 4U, 6U oraz 3MN należy wprowadzić zapis
o zakazie realizacji zjazdów na ww. drogę powiatową. Jednocześnie Zarząd Powiatu zwrócił uwagę,
że intensywne zagospodarowanie terenu wiąże się
ze zwiększeniem natężenia ruchu oraz problemami komunikacyjnymi na drogach powiatowych
i gminnych. Wyznaczenie tak rozległych terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stoi
w sprzeczności z powszechnie znanymi prognozami demograficznymi, a ich lokalizacja w oddaleniu
od zwartej zabudowy miasta Swarzędz niekorzystnie wpłynie na jednostkowe koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej społecznej,
stanowiących zadanie własne gminy,
17. uzgodnieni projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo – Wschód
I, gm. Suchy Las – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren infrastruktury kolejowej, teren obsługi komunikacji
drogowej – parking, teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, tereny dróg wewnętrznych. Poza granicami obszaru objętego planem
znajduje się droga powiatowa nr 2061P w relacji
Wargowo – Golęczewo o klasie technicznej drogi
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zbiorczej (Z). Zarząd Powiatu zwrócił uwagę, iż
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze
powiatowej nr 2031P, obsługa komunikacyjna
nowo projektowanego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej (symbol 1MN/U) powinna odbywać
się poprzez projektowany teren drogi wewnętrznej
(symbol 1KDW) bądź poprzez działkę drogową
o nr ewid.: 401, obręb Golęczewo, Suchy Las.
3.
III. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY
POWIATU:
1. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych
oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminom
powiatu poznańskiego z przeznaczeniem dla
Ochotniczych Straży Pożarnych,
3. w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego
zadania z zakresu administracji rządowej określonego w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2012r. poz. 461 tj. ze zm.),
4. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 2013,
5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2013-2017,
6. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego,
7. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/207/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 21 listopada
2012 r. w sprawie nabycia przez Powiat Poznański
udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej
8 i w prawie własności budynku.
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 uczennicy LO
w ZS w Kórniku, w wymiarze 12 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych w roku
szkolnym 2012/2013,
− nauczanie indywidualne dla ucznia zasadniczej szkoły zawodowej w ZS w Bolechowie,
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5.
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w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym
2012/2013,
− nauczanie indywidualne dla ucznia LO w SOSW w Owińskach, w wymiarze 12 godzin tygodniowo od drugiego semestru do końca zajęć
dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013,
− realizację godzin rewalidacyjnych ucznia klasy
pierwszej Technikum ZS w Bolechowie.
Zarząd Powiatu postanowił złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej w 2013 r. do WFOŚiGW,
w celu kontynuacji programu likwidacji wyrobów
zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, wg stanu na
dzień 12 listopada 2012 r. Informacja zawiera dane
na temat: liczby rodzin zastępczych w powiecie
(łącznie 260 rodzin, w tym: 5 rodzin zawodowych,
2 rodziny zawodowe pełniące funkcje pogotowia
rodzinnego; liczba dzieci – 342), sposobu nadzoru, aktualnych problemów występujących w rodzinach oraz sposobu ich rozwiązywania, świadczeń udzielanych rodzinom zastępczym, działań
związanych z pozyskiwaniem kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz promocją
rodzicielstwa zastępczego, sposobu podnoszenia
kwalifikacji rodzin zastępczych oraz zapewnienia
pomocy i wsparcia, a także dane dot. ilości dzieci
przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz realizacji planu finansowego.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie Pani Ewie Werbińskiej jednego z gabinetów,
najmowanych przez NZOZ „DIABMED” Sp. P.,
mieszczącego się na terenie budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
Zarząd Powiatu, w związku z nowymi zasadami,
postanowił ponownie złożyć wnioski o dofinansowanie 2 zadań w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na rok 2013:
− 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
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ulicy Tarnowskiej na odcinku od ul. Janowickiej do ul. Grabowej.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zgłoszenie do VI
edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji
dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców
powiatu poznańskiego”. Udział w konkursie jest
bezpłatny.
Zarząd Powiatu postanowił przedłużyć współpracę
z firmą FirstData Polska SA (na podstawie umowy
z dnia 24.02.2011 r.) w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi do
dnia 31 stycznia 2014 r.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie nowego kierunku:
− kształcenia w zawodzie technik ekonomista
w technikum, wchodzącym w skład ZS w Kórniku,
− kształcenia w zawodach: technik obsługi turystycznej oraz technik hotelarstwa w technikum w ZS w Mosinie.
Zarząd Powiatu na wniosek dyrektorów Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Poznańskiego wyraził zgodę na ustalenie następujących terminów przerwy urlopowej w poradniach:
− PPP w Luboniu – przerwa od 15 lipca do 9
sierpnia 2013 r., w planowanej przerwie klienci przyjmowani będą w PPP w Mosinie (od 15
do 28 lipca 2013) oraz w PPP w Swarzędzu (od
29 lipca do 9 sierpnia 2013 r.),
− PPP w Swarzędzu – przerwa od 15 lipca 2013 r. do 26 lipca 2013 r., w planowanej
przerwie klienci przyjmowani będą przez PPP
w Mosinie, przerwy urlopowe w filiach: Murowanej Goślina – od 15 lipca do 9 sierpnia
2013 r., Kostrzynie – od 15 lipca do 9 sierpnia
2013 r., Czerwonaku – od 15 lipca do 2 sierpnia 2013 r., Pobiedziskach – od 15 lipca do 16
sierpnia 2013 r. – dyżur w terminie od 29 lipca
2013 r. pełnić będzie PPP w Swarzędzu,
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PPP w Mosinie – przerwa od 29 lipca do 25
sierpnia 2013 r., w planowanym okresie klienci przyjmowani będą w PPP w Swarzędzu.
11. Zarząd Powiatu zapoznał się z:
− wnioskami Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 10 stycznia 2013 r. dot.
zmian w regulaminie i zasadach przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięcia
sportowe. Propozycję odpowiedzi przygotuje
Wydział Promocji,
− protokołem z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Poznaniu. Protokół został przekazany Dyrektorowi
PODGiK w Poznaniu.
12. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański. Sprawozdanie zostało przekazane RIO, Radzie
Powiatu w Poznaniu, dyrektorom szkół prowadzonych przez Powiat Poznański oraz związkom
zawodowym. Powiat Poznański spełnił wymóg
zapewnienia minimalnych średnich wynagrodzeń
nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego w szkołach przez siebie prowadzonych.
Analiza została sporządzona w oparciu o dane
poniesionych w roku 2012 wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości
średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30
ust. 3 oraz średniorocznej struktury zatrudnienia
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego – art. 30a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r.
w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6 poz. 35).
Sporządziła:
Anna Koziołkiewicz
Wydział Organizacyjny
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Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu
w Poznaniu w styczniu 2013 r.
9 stycznia 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Podczas
spotkania ustalono harmonogram kontroli Komisji Rewizyjnej w 2013 r. Przyjęto również protokół z kontroli
funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.
10 stycznia 2013 r.
miało miejsce posiedzenie Komisji Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki, którego gościem była Pani Daria
Kowalska- Tonder, Dyrektor Wydziału Promocji Powiatu Poznańskiego. Podczas posiedzenia omawiano
zmiany w regulaminie nagród dla sportowców oraz
przyjęto plan pracy na 2013 rok.
15 stycznia 2013 r.
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia odbyła
wizytę w Domu Dziecka w Kórniku- Bninie. Na posiedzeniu omawiano bieżące informacje na temat placówki przedstawione przez Dyrektor Domu Dziecka, Panią
Dorotę Pielichowską-Borysiewicz.
16 stycznia 2013 r.
obradowała Komisja Oświaty i Wychowania. Głównym
punktem posiedzenia było spotkanie z Dyrektorami
szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat poznański oraz informacja na temat działalności
pozaprogramowej prowadzonej przez szkoły. Tematem
była także aktualna sytuacja szkół w świetle pierwszego
roku reformy oraz Targi Edukacyjne.
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16 stycznia 2013 r.
obyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska
i Rolnictwa. Podczas posiedzenia Komisji przyjęto
plan pracy na rok 2013. W drugiej części spotkania
Komisja pożegnała, odchodzącego na emeryturę, Pana
Romualda Grabiaka – Dyrektora Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
21 stycznia 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej na którym przyjęto i omówiono
Plan Pracy Komisji na 2013 rok. W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Powiatu Pan Adam Habryło, Dyrektor
Wydziału Promocji Pani Daria Kowalska-Tonder.
24 stycznia 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury. Członkowie Komisji zapoznali
się z funkcjonowaniem Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz funkcjonowaniem
Filii Wydziału Komunikacji i Transportu. Informacje
przekazały: Pani Liliana Buchwald – Dyrektor Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Pani
Małgorzata Kaniewska – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu. Podczas posiedzenie przyjęto również plan pracy na rok 2013 oraz sprawozdanie z pracy
Komisji w roku 2012.
Przygotowali:
Karol Cenkier
Marta Marcinkowska
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Bezpieczeństwo w Powiecie Poznańskim
w 2012 roku – podsumowanie
Sesja Rady Powiatu w Poznaniu, poświęcona bezpieczeństwu publicznemu na
terenie powiatu poznańskiego, odbyła się 13 lutego 2013 roku. Jan Grabkowski,
Starosta Poznański, przedstawił radnym sprawozdanie dotyczące działań
Starostwa Powiatowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na
rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu. W dalszej kolejności,
sprawozdania z działalności swoich jednostek w roku 2012 przedstawili
komendanci miejscy Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Wsparcie finansowe Powiatu Poznańskiego dla Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu, w ubiegłym roku wyniosło 540
tysięcy złotych. Najważniejszym wydarzeniem, było rozpoczęcie (przy wsparciu gminy Komorniki) rozbudowy i modernizacji
Komisariatu Policji w Komornikach. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi latem
2013 roku. Wsparcie Powiatu umożliwiło
także opracowanie materiałów dotyczących
Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla

Fot. Dariusz Fleischer

W roku 2012 Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Poznańskiego wydatkowała około 70 tysięcy złotych. Jej działania
ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa zwłaszcza najmłodszych mieszkańców
regionu. Działający przy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podjął zadania
dotyczące uzgadniania zmian w organizacji
ruchu drogowego, oznaczeń, budowy, przebudowy dróg itp.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański przedstawił radnym sprawozdanie dotyczące działań Starostwa Powiatowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
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Młodszy inspektor Roman Kuster, Komendant Miejski Policji
w Poznaniu składa Radzie Powiatu w Poznaniu sprawozdanie
z działań Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

nowego Komisariatu Policji w Luboniu oraz
zakupu towarów i usług na potrzeby bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Policji.
Dodatkowo 30 tysięcy złotych przeznaczono dla Komisariatu Policji w Murowanej
Goślinie – zwycięzcy konkursu „Najlepszy
Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego”
(policjanci zakupili m.in. sprzęt biurowy,
informatyczny i techniki policyjnej dla Komisariatu). Powiat Poznański ufundował
także nagrody finansowe dla policjantów
– zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku
Powiatu Poznańskiego.
Kwota przekazana na rzecz Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, wyniosła 455 tysięcy złotych. W ramach wsparcia
finansowego kontynuowana jest modernizacja
obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8
w Bolechowie (mieszczącego także Powiatowy Ośrodek Szkolenia OSP). Ze środków Powiatu zakupiono sprzęt ratowniczo-gaśniczy
i specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, wyposażenie grup specjalistycznych. Środki Powiatu pozwoliły również
na sfinansowanie szkolenia specjalistycznego funkcjonariuszy. Dodatkowo, Powiat Poznański ufundował nagrodę finansową dla
strażaka – zwycięzcy konkursu Strażak Roku
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Łącznie w 2012 roku Powiat Poznański
zaangażował na rzecz Policji, Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Straży Granicznej, Zarządzania Kryzysowego, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Powiatu Poznańskiego, Obrony Cywilnej,
Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego środki finansowe w wysokości około
1 milion 280 tysięcy złotych.
Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Fot. Dariusz Fleischer

Fot. Dariusz Fleischer

Powiatu Poznańskiego, a ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska zakupiono
10.000 kg sorbentów (o wartości 30 tysięcy
złotych). Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały około 100 tysięcy złotych.
W ramach programu sprzętowego doposażenia OSP zakupiono 16 defibrylatorów AED
(oraz 1 treningowy dla Powiatowego Ośrodka
Szkolenia OSP w Bolechowie). Defibrylatory
zostaną przekazane wytypowanym jednostkom OSP włączonym do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego w pierwszym kwartale 2013 roku.

Bryg. Witold Rewers – Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu składa Radzie Powiatu w Poznaniu sprawozdanie z działań Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu na rzecz
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
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„Najlepszy Komisariat Roku
Powiatu Poznańskiego 2012”
Podczas lutowej Sesji Rady Powiatu Poznańskiego, poświęconej bezpieczeństwu
w powiecie poznańskim zostały ogłoszone wyniki konkursu „Najlepszy Komisariat
Roku Powiatu Poznańskiego 2012”.
Celem konkursu jest dążenie do poprawy
jakości pracy jednostek powiatowych, motywowanie funkcjonariuszy do zwiększenia skuteczności działania, promowanie najlepszych komisariatów w powiecie poznańskim. Najlepszy
komisariat wyłaniany jest na podstawie 22 kryteriów oceny pracy w ramach Systemu Oceny
Efektywności Pracy Policji, a także społecznej
oceny pracy jednostek i policjantów dokonanej
w formie ankiety przez mieszkańców gmin.

Konkurs jest jednym z elementów współpracy Powiatu Poznańskiego z Komendą
Miejską Policji w Poznaniu. Co roku Powiat
Poznański funduje nagrody dla policjantów – zwycięzców konkursu: „Dzielnicowy
Roku Powiatu Poznańskiego” oraz „Patrol
Roku”. Wspiera także organizacje konkursów
i innych przedsięwzięć poświęconych szeroko
rozumianemu bezpieczeństwu mieszkańców
naszego powiatu.

Najlepszym Komisariatem w roku 2012 został Komisariat Policji w Kostrzynie kierowany przez nadkomisarza Jacka Pruchniaka. Nagroda finansowa w wysokości 30.000 zł ufundowana została przez Starostę Poznańskiego,
z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb jednostki, wskazanego przez
Komendanta zwycięskiego komisariatu.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagrody dla zwycięskiego Komisariatu, Jan Grabkowski, Starosta Poznański i młodszy inspektor Roman Kuster, Komendant Miejski Policji
w Poznaniu podpisali regulamin oraz kryteria
oceny kolejnej edycji konkursu „Najlepszy Komisariat Roku Powiatu Poznańskiego 2013”.

Fot. Łukasz Sobolewski

Dariusz Fleischer
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Najlepszym Komisariatem w roku 2012 został Komisariat Policji w Kostrzynie kierowany przez nadkomisarza Jacka Pruchniaka.
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Dawne mosińskie ulice
Znany z ciekawych inicjatyw Mosiński Ośrodek Kultury zorganizował w styczniu
br. kolejną wystawę, tym razem pod nazwą „Mosińskie ulice i ich mieszkańcy”.
Jak poinformowała, otwierając wystawę, kustosz Izby Muzealnej Józefa RoszakRosić, wystawa została przygotowana ze zbiorów własnych, gromadzonych przez
przeszło 30 lat fotografii i dokumentów, stanowiących istotne źródło wiedzy
o mieście. Mosińskie ulice okresu przedwojennego i tuż po wojnie uwiecznione
i zatrzymane w kadrze aparatu fotograficznego mieszkańców, były często
świadkiem różnych ważnych zdarzeń z historii miasta.
Przez pryzmat zdarzeń powiązanych z życiem rodzinnym mieszkańców, działalnością
stowarzyszeń i organizacji, możemy na podstawie eksponowanych fotografii prześledzić
zmiany, jakie nastąpiły w architekturze miasta i wyglądzie poszczególnych ulic.

Zdzisław Mikołajczak
Radny Powiatu Poznańskiego

Fot. Barbara Matuszak

Prezentowane na wystawie zdjęcia przywołują wiele wspomnień mieszkańców i innych gości podziwiających wystawę.

Ta niezwykle interesująca ekspozycja, pozwoliła przypomnieć miejsca, których już nie
ma, a także osoby dobrze nam znane: przyjaciół,
znajomych, sąsiadów i wszystkich tych, którzy
w przeszłości kształtowali dzieje Mosiny.

Wystawę otworzyła kustosz Izby Muzealnej Józefa Roszak-Rosić.
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XIII Powiatowe kolędowanie w Buku
Niska temperatura oraz zimowa aura nie odstraszyły gości „XIII Powiatowego
Kolędowania w Buku”, które rozpoczęło się 26 stycznia, o godzinie 16:00,
w bukowskiej farze. Koncert poprzedzony zapowiedzią konferansjera oraz
powitaniami wygłoszonymi przez księdza kanonika Andrzeja Szczepaniaka
a także przez Tomasza Łubińskiego, Wicestarostę Poznańskiego, rozpoczęły prawie
półtoragodzinny przegląd kolęd, pastorałek oraz piosenek bożonarodzeniowych.

Kolejnym zespołem zrzeszającym pasjonatów śpiewu chóralnego był chór Bel Canto z Dopiewa. Zespół pod kierownictwem
Elżbiety Węgielewskiej zaprezentował m.in.
kolędy: „Mizerna Cicha”, „Chrystus Pan się
narodził” czy pochodzącą z Ukrainy kolędę
„Radość dziś nastała”.
Ostatnim chórem, który zaśpiewał podczas
„XIII Powiatowego Kolędowania w Buku”,
był zespół kameralny „Amici Canti” reprezentujący gospodarzy sobotniego spotkania. Chór
założony i prowadzony przez dyrygenta Leszka Górkę zaprezentował pięć utworów, wśród
których wykonywane były
piosenki świąteczne, takie
jak „Dobra gwiazdka”, do
której autorem muzyki jest
Szymon Melosik oraz „Kolędo nasza leć”, do której
muzykę napisał Piotr Kuźniak, wokalista, kompozytor i multiinstrumentalista.
Występ bukowskich chórzystów tak przypadł do gustu słuchaczom, że zostali
poproszeni gromkimi brawami o bis.

Na zakończenie, wszystkim gościom za
przybycie podziękowali: ksiądz Prałat Jan
Stanisławski, który reprezentował księdza
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego, honorowego patrona
„XIII Powiatowego Kolędowania w Buku”
oraz Stanisław Filipiak, Burmistrz Miasta
i Gminy Buk.
Wszystkim reprezentantom chórów występujących podczas przeglądu kolęd zostały
wręczone okolicznościowe statuetki oraz dyplomy i podziękowania.
„XIII Powiatowe Kolędowanie w Buku”
zostało zakończone tradycyjnym odśpiewaniem kolędy zaintonowanej przez księdza kanonika Andrzeja Szczepaniaka.
Justyna Siepietowska-Jarzyńska
Wydział Promocji

Fot. Justyna Siepietowska-Jarzyńska

Pierwszym wykonawcą, który wystąpił
przed bukowską publicznością był chór „Soli
Deo”, działający przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie. Ponad dwudziestoosobowej grupie śpiewaków
dyrygowała Lucyna Dudkiewicz.

Pierwszym wykonawcą, który wystąpił przed bukowską publicznością był chór „Soli Deo”,
działający przy parafii w Suchym Lesie.
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Fot. Justyna Siepietowska-Jarzyńska
Fot. Justyna Siepietowska-Jarzyńska

Chór Bel Canto z Dopiewa pod kierownictwem Elżbiety Węgielewskiej.

Zespół kameralny „Amici Canti” reprezentował gospodarzy sobotniego spotkania.
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