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Światowy Dzień Rzucania
Palenia w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu
Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu we współpracy ze Starostwem Powiatowym organizuje akcję informacyjno-edukacyjną. W dniu 21 listopada br., w holu budynku przy ul.
Słowackiego 8 w godzinach od 10.00 do 13.00 będzie można sprawdzić poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu
oraz uzyskać porady antynikotynowe.
Równocześnie odbędzie się promocja ogólnopolskiego profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych
wdrażanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Głównym
celem przedsięwzięcia współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy jest ograniczenie
używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku
prokreacyjnym. W ramach projektu organizowane są: szkolenia
dla lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz nauczycieli, programy edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych oraz zakładach
pracy, a także kilkuletnia kampania społeczna. Projekt potrwa
do 2016 roku.
Dla osób, które wezmą udział w akcji informacyjno-edukacyjnej zostanie przeprowadzony mini konkurs wiedzy nt. uzależnień.

Skład i druk:
Drukarnia Biały Kruk
ul. Kleeberga 14B
15-691 Białystok
tel. 85 868 40 60
e-mail: druk@bialykruk.com

Aleksandra Tymińska
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Redakcja zastrzega sobie
prawo do wprowadzania
zmian w nadesłanych
tekstach.

Zdjęcie na okładce:
Ziemowit Maląg
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„Podhalańskie i spiskie drogi
do niepodległości”
Przypadająca w tym roku 160. rocznica urodzin Władysława Zamoyskiego stała
się motywem przewodnim organizowanego
przez powiat tatrzański konkursu „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości”. Wzorem minionych lat, do udziału w konkursie
zaproszone zostały też drużyny ze szkół powiatów partnerskich. Również przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego zmierzyli się 10 października br.
w powiatowych eliminacjach, które wyłonić
miały drużynę reprezentującą nasz powiat
w etapie finałowym. Łącznie osiem drużyn
z 4 szkół (ZS 1 w Swarzędzu, ZS w Kórniku,
ZS w Rokietnicy, ZS w Bolechowie – Szkoła
w Murowanej Goślinie) przystąpiło tego dnia
w sali sesyjnej starostwa do rozwiązywania
konkursowego testu.

Godzinne zmagania pomogły wyłonić zdecydowanego zwycięzcę eliminacji – pierwsze
miejsce i nagrodę główną – wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej zdobyła drużyna z ZS
Nr 1 w Swarzędzu w składzie: Martyna Andrzejewska, Kinga Janiak, Barbara Szymczak,
przygotowująca się pod opieką nauczycielki
Elżbiety Makowskiej. Drugie i trzecie miejsce
zajęły kolejno drużyny ze Szkoły w Murowanej Goślinie i Zespół Szkół w Kórniku.
Finał konkursu i rozdanie nagród nastąpi
w Bukowinie Tatrzańskiej, 10 listopada br.
Wydarzenie to wpisuje się w powiatowe
obchody 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Joanna Frycz
Referat Współpracy Zagranicznej
i Promocji Przedsiębiorczości
Gabinet Starosty

Fot. Katarzyna Kazmucha

Jan Grabkowski, Starosta Poznański
przywitał uczestników konkursu i życzył im
osiągnięcia najlepszych wyników, a także
nieustawania w dążeniu do rozszerzania swoich horyzontów wiedzy. Nad prawidłowym
przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: Mirosław Wieloch, Prze-

wodniczący Komisji Promocji, Małgorzata
Roszak z Wydziału Edukacji i Joanna Frycz
z Gabinetu Starosty.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański przywitał uczestników konkursu i życzył im osiągnięcia najlepszych wyników w konkursie.
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Talenty nagrodzone
Po kilku miesiącach przygotowań, 27 września 2013 roku, w Puszczykowie odbył się
I Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – mieszkańców
powiatu poznańskiego pn. „Zlot Talentów”.
Impreza została zorganizowana przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich Pomoc
Maltańska i sfinansowana przez powiat poznański. Artystyczne talenty zaprezentowało
ok. 250 osób w kilku dziedzinach sztuki: malarstwo, literatura, muzyka, taniec, recytacja i teatr.
Dokonania artystów oceniało 5-osobowe jury.
Gośćmi finału byli m.in. Zygmunt Jeżewski,
Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, Andrzej
Baehr, Dyrektor Zarządu Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich, Andrzej Balcerek,
Burmistrz Miasta Puszczykowo, Maria Sowińska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu, a także przedstawiciele Kościoła,
przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej,
organizacji pozarządowych oraz szkół.

Tytuł „Talent Roku 2013” przyznano Sandrze Paetz, która wykonała dwie piosenki:
„Zamiast” oraz „Tolerancja” (tę drugą zaśpiewała w duecie z Michałem Ogoniakiem). Sandra otrzymała Puchar Starosty Poznańskiego,
dyplom oraz indywidualną nagrodę rzeczową.
Na podstawie informacji od organizatora
Anna Jaworska
Wydział Promocji

Fot. Beata Adam-Dąbrowska

Ostatnia część „Zlotu Talentów” odbyła się
w plenerze i była szczególnie emocjonująca:

oczekiwano na ogłoszenie zwycięzców i wybór „Talentu Roku 2013”. Tę część rozpoczął
koncert zespołu „Strefa Zero”. W przerwie
ogłoszono laureatów poszczególnych konkursów – zdobywców trzech pierwszych miejsc.
Zwycięzcy otrzymali z rąk Zygmunta Jeżewskiego, Członka Zarządu Powiatu w Poznaniu
dyplomy, nagrody i serdeczne gratulacje. Warto
było czekać: nagrodami były odtwarzacze mp4
i mp3, radiobudziki, aparat fotograficzny, plecaki, gry planszowe, portfele, zestawy artykułów
plastycznych. Każda grupa otrzymała także zestaw słodyczy. Na twarzach nagrodzonych widoczne były radość i niekłamane wzruszenie.

Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu wręcza nagrody laureatom „Zlotu Talentów”.
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Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu 16 października 2013 r. odbyła się uroczystość z udziałem przedstawicieli Zarządu, Rady, Komisji
Oświaty i Wychowania Rady Powiatu w Poznaniu, dyrektorami oraz wyróżniającymi się
nauczycielami szkół i placówek oświatowych
Powiatu Poznańskiego.
Jan Grabkowski, Starosta Poznański podziękował wszystkim dyrektorom i nauczycielom za dotychczasową rzetelną pracę, za
szczególne zaangażowanie w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej, odnoszone
sukcesy i promocję pozytywnego wizerunku
samorządowej oświaty.

Oświaty i Wychowania Rady Powiatu w Poznaniu życząc wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, radości z osiągniętych sukcesów jak również życzliwości i zrozumienia
tak uczniów jak i całego społeczeństwa.
W dowód uznania, za szczególne osiągnięcia organizacyjne oraz dydaktyczno-wychowawcze Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Piotr Burdajewicz, Przewodniczący
Rady Powiatu w Poznaniu pogratulowali wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom
szkół i placówek, życząc satysfakcji w pracy
z młodzieżą, efektywnej współpracy, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych,
zdrowia i pomyślności w życiu osobistym
a także wręczyli nagrody finansowe.

Gratulacje i podziękowania złożyła również wszystkim zaproszonym gościom Barbara Antoniewicz, Przewodnicząca Komisji

Fot. Ziemowit Maląg

Hanna Radomska
Wydział Edukacji

Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Piotr Burdajewicz, Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu pogratulowali wszystkim dyrektorom i nauczycielom dotychczasowego zaangażowania w codzienną pracę dydaktyczną i wychowawczą.
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I Mistrzostwa Polski w Tenisie
Stołowym Dźwiękowym
W dniach 20-21.09.2013 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach odbyły się I Mistrzostwa Polski w Tenisie
Stołowym Dźwiękowym. W zawodach wystartowało 32 zawodników z czterech
Ośrodków dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Polsce: z Dąbrowy
Górniczej, Krakowa, Łodzi i Owińsk.
Rozgrywkom przyglądali się rodzice uczniów, opiekunowie oraz liczne media. I Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym przebiegły bardzo pomyślnie.
Tytuły mistrzowskie można było zdobyć w trzech kategoriach: indywidualnej,
drużynowej, w debla. Reprezentanci naszej
szkoły zajęli całe podium w kategorii indywidualnej i okazali się najlepszą drużyną.
Medale zdobyli:

Trenerzy oraz dyrektorzy ośrodków, które brały udział w zawodach, mają nadzieję,
że Mistrzostwa Polski będą odbywać się regularnie. Już pod koniec listopada mają się
odbyć kolejne rozgrywki w Dąbrowie Górniczej.
Leszek Szmaj
SOSW Owińska

Indywidualnie:
I miejsce: Bartek Halagiera, Owińska,
II miejsce: Nikola Oleksiak, Owińska
III miejsce: Maja Gołdyn, Owińska

Drużynowo
I miejsce Owińska: Maja Gołdyn,
Damian Królikowski,
Łukasz Duszczak
II miejsce Kraków: Aleksandra Wenda,
Kacper Domagała,
Wiktor Moszczyński
III miejsce Łódź: Jakub Wiciński,
Adam Uzarczyk,
Cezary Włodarczyk
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Fot. Anna Białek

W deblu
I miejsce: Wiktor Moszczyński
i Michał Trzeźwiński, Łódź
II miejsce: Adam Uzarczyk
i Jakub Wiciński, Łódź
III miejsce: Cezary Włodarczyk
i Kacper Domagała, Kraków

Wszyscy zawodnicy mieli zasłonięte oczy specjalnymi goglami,
rolę rakietki odgrywały dłonie.
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Święto Pyry, czyli Pyra Poznańska
po raz drugi w Szreniawie
Kuchnia, Laboratoria Smaku, warsztaty rękodzieła z pyry, pieczątki z pyry, maskotki
z pyry, miary i wagi pyry – pyra była tematem przewodnim imprezy zorganizowanej
przez Powiat Poznański i Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie. Rozstrzygnięto również II Konkurs na Najlepszego Bambrzoka.

Ale Święto Pyry to nie tylko Konkurs na
Najlepszego Bambrzoka. Każdy uczestnik
imprezy został obdarowany książeczką kulinarną Powiatu Poznańskiego z przepisami
na nasze regionalne potrawy. Wśród atrakcji,
które zostały przygotowane przez Powiat
Poznański i Muzeum w Szreniawie dużym
powodzeniem cieszyły się m.in. zupa „ślepe ryby”, prezentacja sposobu przygotowania plendzów”, zagadki co to „wichajster”
i „szwamka”, czy konkursach wiedzy o pyrze,
w których można było wygrać liczne nagrody. W namiocie promocyjnym chętni otrzymywali informacje, jakich imprez można się
spodziewać w przyszłym roku i jak ciekawie
spędzić czas podróżując dookoła Poznania.
Katarzyna Ksenicz
Wydział Promocji

Fot. Ziemowit Maląg

Mimo jesiennej pogody, goście Pyry Poznańskiej dopisali. Atrakcji nie zabrakło,
a każdy z pewnością znalazł coś dla siebie. Do
Konkursu na Najlepszego Bambrzoka swój
udział zgłosiły restauracje, koła gospodyń oraz
szkoły gastronomiczne z powiatu poznańskiego. Jury miało wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ wszystkie bambrzoki wyglądały bardzo smakowicie: i te z kurkami, borowikami,
szpinakiem i boczkiem a nawet w wersji na
słodko – z lodami i dużą ilością owoców. Jury
oceniało bambrzoka w trzech kategoriach: jakość przekroju, estetykę podania oraz walory
smakowe. Zwycięzcami rywalizacji ostatecznie okazali się: Antoni Pluta z Restauracji
„Pod 11-tką” ze Swarzędza, Restauracja „Siedem drzew” z Pobiedzisk, Restauracja TOGA
z Poznania.

Jury dokładnie sprawdzało jakość bambrzoków.
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Nowe możliwości rejestracji w poznańskim PUP
Aby zarejestrować się w Powiatowym
Urzędzie Pracy, nie trzeba już stać w kolejce.
Można skorzystać z wygodnych rozwiązań internetowych. Z pełnej rejestracji za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl mogą skorzystać osoby posiadające podpis elektroniczny
lub profil zaufany ePUAP. Online można też
umówić termin zgłoszenia się do rejestracji.
Wystarczy posiadać adres e-mail oraz dostęp
do komputera z łączem internetowym. System
wyznacza termin (dokładny dzień i godzinę),
w którym klient musi pojawić się w urzędzie.
Należy przyjść w konkretnym dniu, około
10 minut przed wyznaczoną godziną i pobrać
bilet z biletomatu, podając numer PESEL.
Jeśli chodzi o osobistą wizytę w poznańskim PUP, każdego dnia bilet do rejestracji
może otrzymać maksymalnie 50 osób. Każda
rejestrująca się osoba powinna przedstawić
komplet wymaganych dokumentów (ich lista
znajduje się na stronie www.pup.poznan.pl ).
W urzędzie dostępne są także stanowiska komputerowe, przy których osoby bezrobotne mogą,
korzystając z pomocy pracownika urzędu, zarejestrować się przez Internet. Bezpłatne skorzystanie
z komputera z łączem internetowym jest również
możliwe w gminach powiatu poznańskiego:
Buk
• czytelnia Biblioteki Publicznej w Buku
przy pl. Stanisława Reszki 29 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach
13:00-18:00, czwartek w godzinach 11:0015:00 pierwsza, druga oraz trzecia sobota
miesiąca w godzinach 8:00-13:30),
• filia Biblioteki Publicznej w Niepruszewie przy ul. Starowiejskiej 26 (poniedziałek, środa w godzinach 9:00-14:00 wtorek,
czwartek, piątek w godzinach 13:00-18:00).
Czerwonak
• Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39.
Kleszczewo
• Biblioteka Publiczna w Kleszczewie ul.
Poznańska 2 (od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00-18:00),
• Filia Biblioteki Publicznej w Tulcach, ul. Po-

8

październik 2013

znańska 1 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00).
Kostrzyn
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kostrzynie przy ul. Poznańskiej 20.
Kórnik
• Biblioteka Publiczna w Kórniku, ul. Poznańska 65,
• Filia Biblioteki Publicznej w Kórniku
– Bninie, ul. Rynek 3,
• Infokiosk przy Ratuszu w Kórniku, Plac
Niepodległości 1.
Luboń
• Biblioteka Miejska w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 42 (poniedziałek, środa w godzinach
12:00-20:00, wtorek, czwartek w godzinach
9:00-15:00, piątek w godzinach 12:00-19:00,
sobota w godzinach 9:00-13:00).
Mosina
• Gminne Centrum Informacji, ul. Dworcowa 4.
Murowana Goślina
• Klub Pracy OHP przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie,
ul. Dworcowa 10, pok. 309 (poniedziałek
– piątek w godzinach 7:00-15:00).
Pobiedziska
• Biblioteka Publiczna w Pobiedziskach,
ul. Kostrzyńska 21 (poniedziałek, czwartek 10.00-19.00, piątek 10.00-15.00,
pozostałe dni 10.00-16.00, w pierwszą
i ostatnią sobotę miesiąca 9.00-13.00).
Rokietnica
• Urząd Gminy w Rokietnicy, Biuro Obsługi
Interesanta, ul. Golęcińska 1 (poniedziałek
w godzinach 10:00-18:00, wtorek - piątek
w godzinach 8:00-15:30)
Tarnowo Podgórne
• Urząd Gminy Tarnowo Podgórne (przy Biurze Obsługi Klienta), ul. Poznańska 115.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Poznaniu www.pup.poznan.pl
Magdalena Morze
Samodzielne Stanowisko
ds. Organizacji i Promocji
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Dwunasta edycja akcji
Bezpieczny Pierwszoklasista
„Pierwszoklasista zawsze widoczny”
Pierwszoklasiści z powiatu poznańskiego,
wzorem lat ubiegłych, otrzymali kamizelki
odblaskowe, które służyć mają poprawie ich
bezpieczeństwa na drodze. Uczniom Szkoły
Podstawowej w Koziegłowach i Murowanej
Goślinie kamizelki przekazali Jan Grabkowski, Starosta Poznański, mł. insp. Roman Kuster, Komendant Miejski Policji w Poznaniu
oraz mł. bryg. Wojciech Mazur, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Spotkania te były okazją
do przypomnienia dzieciom najważniejszych
zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
i w sytuacjach zagrożenia pożarem.

Akcja rozdawania odblasków corocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
W ciągu kilku lat do najmłodszych uczestników ruchu drogowego na terenie całego powiatu trafiło 38 tys. elementów odblaskowych.
W ostatnim roku na kamizelki dla dzieci i dorosłych oraz opaski i szelki dla rowerzystów
wydano około 60 tys. zł.
Dariusz Fleischer
Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich

Fot. Łukasz Sobolewski

W ramach inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 196 Starosta Poznański wraz z Komendantem Miejskim

Policji w Poznaniu rozdawał kierowcom jadącym zgodnie z przepisami materiały promujące
Powiat Poznański, a dotyczące bezpieczeństwa.

Uczniom Szkoły Podstawowej w Koziegłowach i Murowanej Goślinie kamizelki przekazali Jan Grabkowski, Starosta Poznański,
mł. insp. Roman Kuster, Komendant Miejski Policji w Poznaniu oraz mł. bryg. Wojciech Mazur, Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
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Mistrzostwa samorządowców
w strzelectwie sportowym

Na sukces sportowy złożyło się III miejsce
drużyny powiatu Poznańskiego reprezentowanej
przez Radnych Powiatu Poznańskiego w składzie: Mariusz Palka (bardzo dobry wynik), Mirosław Wieloch i Jarosław Dobrowolski. Zwyciężył
powiat rawicki przed śremskim, kolejne miejsca
zajął powiat wrzesiński , koniński i wągrowiecki.
W konkurencji strzałów z broni czarnoprochowej
III miejsce zajął Mirosław Wieloch, w łącznej
klasyfikacji pierwszy był Jarosław Dobrowolski,
a drugi Mirosław Wieloch.

Drużyna Powiatu Poznańskiego w składzie od lewej: Mariusz
Palka, Jarosław Dobrowolski i Mirosław Wieloch.

Poznańskiemu oraz pomysłodawcy imprezy, Jarosławowi Dobrowolskiemu, marszałkowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej
Goślinie.
Katarzyna Dobrowolska

Fot. Katarzyna Dobrowolska

Uczestnicy serdecznie dziękowali współorganizatorowi Janowi Grabkowskiemu, Staroście

Fot. Katarzyna Dobrowolska

Na strzelnicy brackiej w Murowanej Goślinie, 21 września br. odbyły się V Mistrzostwa
Samorządów Powiatowych Województwa
Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym.
Jubileuszowe zawody zakończyły się sukcesem organizacyjnym i po raz pierwszy: sukcesem sportowym.

Uczestnicy V Mistrzostw Samorządów Powiatowych Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym.
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UCHWAŁY
podjęte podczas Sesji Rady Powiatu w Poznaniu
w dniu 18 i 30 września 2013 roku
Uchwała Nr XXXI/293/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie: skargi……*, zamieszkałego w……*, na
działania Starosty Poznańskiego i Referatu ds. Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami.
Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 ze zmianami: Dz. U. z 2013 poz. 645), art. 229
pkt. 4 – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Rada Powiatu w Poznaniu
uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się wyniki pracy Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi przekazanej jej przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu (protokół z rozpatrzenia
skargi stanowi załącznik do uchwały).

§ 2.
Rada Powiatu w Poznaniu uznaje, że skarga……*, zamieszkałego w……*, jest bezzasadna.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu
Rady Powiatu w Poznaniu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XXXI/294/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XLVI/388/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października
2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz niektórych zadań zarządzania drogami powiatowymi.
Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 595) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260), Rada
Powiatu uchwala, co następuje:

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

§ 1.
W uchwale nr XLVI/388/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz niektórych zadań zarządzania
drogami powiatowymi wprowadza się następujące
zmiany:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
„§1.1 Powierza się Gminie Swarzędz zadanie zarządzania drogą powiatową nr 2410P relacji Swarzędz – Środa w zakresie:
1) przebudowy ul. Średzkiej w granicach administracyjnych miasta Swarzędz, budowy
chodnika (strona zachodnia) na odcinku do
ul. Irlandzkiej w m. Zalasewo oraz budowy
kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Rabowickiej w m. Swarzędz do ul. Austriackiej
w m. Zalasewo wraz z odtworzeniem nawierzchni na odcinku poza granicami miasta;
2) ułożenia nawierzchni asfaltowej na ul. Średzkiej na odcinku od ul. Irlandzkiej do ul. Polskiej w m. Zalasewo,
będące zadaniami powiatu.
2. Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1, następuje na okres do 30 września 2014 r.”
2) §2 otrzymuje brzmienie:
„§2.1 Powierzenie zadań zarządzania publiczną drogą
powiatową w zakresie przedstawionym w §1, nastąpi
na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem
Poznańskim a Gminą Swarzędz, które określi także
sposób finansowania zadania.
2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1 finansowane
będzie ze środków własnych Gminy Swarzędz, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Ze środków Powiatu Poznańskiego w roku 2014 finansowane będzie zadanie określone w §1 ust. 1 pkt. 2
w kwocie 100.000 zł (sto tysięcy złotych).”

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

październik 2013
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Uchwała Nr XXXI/295/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 września 2013 r.

Uchwała Nr XXXI/296/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
zadania zarządzania drogami powiatowymi 2418P
i 2392P.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie
Mosina.

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

§ 1.
1. Powierza się Gminie Tarnowo Podgórne zadania zarządzania drogami powiatowymi 2418P i 2392P w zakresie dotyczącym:
1) budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
2418P – ul. Stefana Batorego w Batorowie;
2) budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
2392P – ul. Wiśniowej w Jankowicach
3) bieżącego utrzymania chodników, o których mowa
w pkt 1 i 2;
będących zadaniami Powiatu.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, następuje na okres do dnia 31 grudnia 2013 r., a zadania o którym mowa ust. 1 pkt 3 na czas nieokreślony.

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r. poz. 595 ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz
art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zm.:
Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr
157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857, Dz. U.
z 2011 r. Nr 234 poz. 1385, Nr 139 poz. 814, Nr 207
poz.1230, Dz. U. z 2012 r. poz. 354; Dz. U. 2013 r. poz.
193) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Mosina pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację w roku 2014 zadania
pn.: „Budowa ul. Gałczyńskiego w Mosinie, łączącej
drogi powiatowe nr 2466P oraz 2463P”, będące zadaniem własnym gminy, w kwocie 30.000,00 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych).

§ 2.
§ 2.
1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą powiatową w zakresie przedstawionym w § 1, nastąpi na
mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne a Zarządem Powiatu w Poznaniu,
które określi także sposób finansowania zadania.
2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust 1 pkt 1 i 2, finansowane będzie ze środków Gminy Tarnowo Podgórne,
a zadanie o którym mowa w §1 ust 1 pkt 3 finansowane będzie przez Powiat Poznański z dotacji finansowej
otrzymanej od Gminy Tarnowo Podgórne.

1. Kwota, o której mowa w § 1, przekazana zostanie
w roku 2014.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej,
o której mowa w § 1, określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Mosina w Powiatem
Poznańskim.

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

§ 4.
§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr XXXI/297/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 września 2013 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie
Stęszew.
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.
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z 2013 r. poz. 595 ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz
art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)
oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zm.:
Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr
157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857, Dz. U.
z 2011 r. Nr 234 poz. 1385, Nr 139 poz. 814, Nr 207
poz.1230, Dz. U. z 2012 r. poz. 354; Dz. U. 2013 r. poz.
193) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Stęszew pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na realizację w roku 2014
zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Tomiczki
– Tomice”, będące zadaniem własnym gminy, w kwocie
30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

§ 2.
1. Kwota, o której mowa w § 1, przekazana zostanie
w roku 2014.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej,
o której mowa w § 1, określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Stęszew a Powiatem
Poznańskim.

poz.1230, Dz. U. z 2012 r. poz. 354; Dz. U. 2013 r. poz.
193) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.
Udziela się Miastu Luboń pomocy finansowej w formie
dotacji celowej na realizację w roku 2014 zadania polegającego na budowie ulicy Wschodniej w Luboniu, będące zadaniem własnym gminy, w kwocie 30.000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

§ 2.
1. Kwota, o której mowa w § 1, przekazana zostanie
w roku 2014.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej,
o której mowa w § 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem Luboń a Powiatem Poznańskim.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr XXXI/299/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 września 2013 r.

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

w sprawie: pozbawienia drogi nr 2432P kategorii
drogi powiatowej.

§ 4.

Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595
ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645), art. 6a ust. 2, oraz
z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 843), Rada Powiatu w Poznaniu
uchwala, co następuje:

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr XXXI/298/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu
Luboń.
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz.
645) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze
zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1370, Dz. U. z 2009 r.
Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857, Dz.
U. z 2011 r. Nr 234 poz. 1385, Nr 139 poz. 814, Nr 207

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

§ 1.
Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę nr 2432P
relacji gr. gminy – Tarnowo, o długości 2,631 km, na
odcinku położonym na terenie gm. Kostrzyn.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.
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Uchwała Nr XXXI/300/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie: pozbawienia drogi nr 2426P kategorii
drogi powiatowej.
Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595
ze zm. : Dz. U. z 2013 r. poz. 645), art. 6a ust. 2, oraz
z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zm.:
Dz. U z 2013 r. poz. 843), Rada Powiatu w Poznaniu
uchwala, co następuje:

§ 1.
Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę nr
2426P relacji Sobota – Pawłowice – Kiekrz – granica
miasta Poznań (Poznań) o długości 5,4 km, na odcinku
położonym na terenie gm. Rokietnica.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.
Uchwała Nr XXXI/301/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie: pozbawienia drogi nr 2406P kategorii
drogi powiatowej.
Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595
ze zm. : Dz. U. z 2013 r. poz. 645) art. 6a ust. 2, oraz
z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze
zm.: Dz. U. z 2013 poz. 843), Rada Powiatu w Poznaniu
uchwala, co następuje:

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.
Uchwała Nr XXXI/302/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 2013.
Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz art.
51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013r, poz. 595), art. 211, 212,
214 pkt 1, art. 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr
96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr
238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr
185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,
Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r.
poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 grudnia
2012 r. Nr XXIV/221/IV/2012 w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2013, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 9 stycznia 2013 r. Nr 1680/2013, zmienionej
uchwałą Zarządu z dnia 1 lutego 2013 r. Nr 1712/2013,
zmienionej uchwałą Rady z dnia 13 lutego 2013 Nr
XXV/229/IV/2013, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia
26 lutego 2013 r. Nr 1765/2013, zmienionej uchwałą Rady z dnia 20 marca 2013 Nr XXVI/251/IV/2013,
zmienionej uchwałą Rady z dnia 17 kwietnia 2013 Nr
XXVII/260/IV/2013, zmienionej uchwałą Rady z dnia
21 maja 2013 Nr XXVIII/266/IV/2013, zmienionej
uchwałą Zarządu z dnia 28 maja 2013 r. Nr 1945/2013,
zmienionej uchwałą Rady z dnia 27 czerwca 2013 Nr
XIX/284/IV/2013, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia
3 lipca 2013 Nr 2019/2013, zmienionej uchwałą Zarządu
z dnia 29 lipca 2013 Nr 2060/2013, zmienionej uchwałą
Rady z dnia 28 sierpnia 2013 r. Nr XXX/290/IV/2013,
zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 9 września 2013 Nr
2177/2013, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
Pozbawia się kategorii drogi powiatowej drogę nr
2406P na odcinku ul. Świerczewskiego i 1 Maja w m.
Biedrusko o długości 505 m, na terenie gm. Suchy Las.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.
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§ 1.
W paragrafie 1:
1. Zmniejsza się o kwotę 707.295 zł dochody budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą
212.826.869 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:
1) zwiększa się o kwotę 142.705 zł dochody bieżące,
które po zmianie wynoszą 202.010.204 zł (zgodnie
z załącznikiem nr 1 i 1A),
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2) zmniejsza się o kwotę 850.000 zł dochody majątkowe, które po zmianie wynoszą 10.816.665 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1B).

§ 2.
W paragrafie 2:
1. Zmniejsza się o kwotę 707.295 zł wydatki budżetu
Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą
231.774.788 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:
1) Zwiększa się o kwotę 236.705 zł wydatki bieżące,
które po zmianach wynoszą 188.539.281 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2A),
2) Zmniejsza się o kwotę 944.000 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 43.235.507 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym dotacje
majątkowe zmniejsza się o kwotę 450.000 zł, które
po zmianach wynoszą 8.433.823 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2C).
2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt.1 dokonuje się następujących zmian:
2) zmniejsza się o kwotę 11.485 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które po
zmianach wynoszą 93.387.450 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).
3) zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które po zmianie wynoszą 6.636.067 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

poz. 595) art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr
96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr
238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr
185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,
Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r.
poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca
2013 r. Nr XXVI/252/IV/2013 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017,
zmienionej uchwałą Rady z dnia 17 kwietnia 2013 r. Nr
XXVII/261/IV/2013, zmienionej uchwałą Rady z dnia
21 maja 2013 r. Nr XXVIII/267/IV/2013, uchwałą Rady
z dnia 27 czerwca 2013 Nr XXIX/285/IV/2013, uchwałą Rady z dnia 28 sierpnia 2013 Nr XXX/291/IV/2013,
wprowadza się zmianę załączników nr 1 i nr 2, które
otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do
niniejszej uchwały.

§ 2.
Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.
§ 3.
W paragrafie 3:
Zmienia się dochody z wpływów z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony
środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą (zgodnie z załącznikiem nr 8).

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XXXII/304/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 września 2013 r.

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

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 2013.

§ 5.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz art.
51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013r, poz. 595 z późn. zm.),
art. 211, 212, 214 pkt 1, art. 215, 222, 235-237 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010r. Nr
28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.
U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr
234,+poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707,
Dz. U. z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada
Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje :

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
Uchwała Nr Xxxi/303/iv/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2013-2017.
Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

październik 2013

15

W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012r. Nr XXIV/221/IV/2012 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013, zmienionej uchwałą
Zarządu z dnia 9 stycznia 2013 r. Nr 1680/2013, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 1 lutego 2013 r. Nr
1712/2013, zmienionej uchwałą Rady z dnia 13 lutego
2013 Nr XXV/229/IV/2013, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 26 lutego 2013 r. Nr 1765/2013, zmienionej uchwałą Rady z dnia 20 marca 2013 Nr XXVI/251/
IV/2013, zmienionej uchwałą Rady z dnia 17 kwietnia
2013 Nr XXVII/260/IV/2013, zmienionej uchwałą
Rady z dnia 21 maja 2013 Nr XXVIII/266/IV/2013,
zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 28 maja 2013 r. Nr
1945/2013, zmienionej uchwałą Rady z dnia 27 czerwca 2013 Nr XXIX/284/IV/2013, zmienionej uchwałą
Zarządu z dnia 3 lipca 2013 Nr 2019/2013, zmienionej
uchwałą Zarządu z dnia 29 lipca 2013 Nr 2060/2013,
zmienionej uchwałą Rady z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Nr XXX/290/IV/2013, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 9 września 2013 Nr 2177/2013, zmienionej
uchwałą Rady z dnia 18 września 2013 r. Nr XXXI/302/
IV/2013, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
W paragrafie 1:
1. Zwiększa się o kwotę 728.403 zł dochody budżetu
Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą
213.555.272 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:
1) zwiększa się o kwotę 1.605.885 zł dochody bieżące,
które po zmianie wynoszą 203.616.089 zł (zgodnie
z załącznikiem nr 1 i 1A),
2) zmniejsza się o kwotę 877.482 zł dochody majątkowe, które po zmianie wynoszą 9.939.183 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1B).
2. W dochodach, o których mowa w ust.1 dokonuje się
następujących zmian:
1) zwiększa się o kwotę 1.605.885 zł dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na
mocy porozumień, które po zmianach wynoszą
18.213.358 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2.
W paragrafie 2:
1. Zwiększa się o kwotę 728.403 zł wydatki budżetu
Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą
232.503.191zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:
1) Zwiększa się o kwotę 1.600.885 zł wydatki bieżące,
które po zmianach wynoszą 190.140.166 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2A),
2) Zmniejsza się o kwotę 872.482 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 42.363.025 zł
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(zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym dotacje
majątkowe zmniejsza się o kwotę 463.472 zł, które
po zmianach wynoszą 7.970.351 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2C).
2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt.1 dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się o kwotę 1.605.885 zł dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego innymi ustawami oraz zadań wykonywanych
na mocy porozumień, które po zmianach wynoszą
18.213.358 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),
2) zmniejsza się o kwotę 14.122 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które po
zmianach wynoszą 93.373.328 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).
3) zwiększa się o kwotę 375 zł wydatki na świadczenia
na rzecz osób fizycznych, które po zmianach wynoszą 6.636.442 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
5) zwiększa się o kwotę 8.962 zł wydatki przeznaczone na dotacje bieżące udzielane z budżetu, które
wynoszą 4.529.961 zł (zgodnie z załącznikiem nr
6), w tym:
a) zwiększa się o kwotę 16.398 zł dotacje celowe
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które po zmianach wynoszą
411.898 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6A),
b) zmniejsza się o kwotę 7.436 zł dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.928.424 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6B).
8) zmienia się wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które
po zmianach wynoszą 8.741.727 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 3.
W paragrafie 7:
Zmniejsza się o kwotę 60.000 zł rezerwy, które po
zmianie wynoszą 1.095.461 zł, w tym:
4. zmniejsza się o kwotę 60.000 zł rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu oświaty, która po zmianie
wynosi 354.597 zł.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
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Uchwała Nr XXXII/305/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2013-2017.
Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 595) art. 226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr
96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr
238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr
185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,
Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r.
poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca
2013 r. Nr XXVI/252/IV/2013 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017,
zmienionej uchwałą Rady z dnia 17 kwietnia 2013 r. Nr
XXVII/261/IV/2013, zmienionej uchwałą Rady z dnia
21 maja 2013 r. Nr XXVIII/267/IV/2013, uchwałą Rady
z dnia 27 czerwca 2013 Nr XXIX/285/IV/2013, uchwałą Rady z dnia 28 sierpnia 2013 Nr XXX/291/IV/2013,
uchwałą Rady z dnia 18 września 2013 Nr XXXI/303/
IV/2013, wprowadza się zmianę załączników nr 1
i nr 2, które otrzymują brzmienie jak w załącznikach
nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz.595, ze zmianami: 2013, poz. 654) w związku z art.
81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr
162 poz. 1568, ze zmianami: Dz. U. z 2004 r.; Nr 96 poz.
959, Nr 238 poz. 2390, Dz. U. z 2006 r.; Nr 50 poz. 362,
Nr 126 poz. 875, Dz. U. z 2009 r.; Nr 31 poz. 206, Nr
192 poz. 1394, Nr 97 poz. 804, Dz. U. z 2010 r.; Nr 75
poz. 474, Nr 130 poz. 871) oraz uchwały Nr XXIX/270/
IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca
2013 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego,
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się preliminarz wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2013 roku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Preliminarz ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XXXII/307/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za rok 2013.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XXXII/306/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia preliminarza wydatków
z budżetu powiatu poznańskiego w 2013 roku na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków.
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Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 268 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 66 ust.
4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Wybiera się „Grupę Gumułka-Audyt” Spółka z o. o.,
z siedzibą 40-077 Katowice, ul. J. Matejki 4 do badania
sprawozdania finansowego Powiatu Poznańskiego za
rok 2013.
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2. Wyboru dokonuje się w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 2.
Wartość przedmiotu umowy wynosi 28.290 zł brutto
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

poz. 885) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze
zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1370, Dz. U. z 2009 r.
Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857, Dz.
U. z 2011 r. Nr 234 poz. 1385, Nr 139 poz. 814, Nr 207
poz.1230, Dz. U. z 2012 r. poz. 354; Dz. U. 2013 r. poz.
193) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 3.
Zobowiązanie wynikające z § 1 i § 2 niniejszej uchwały zostanie sfinansowane ze środków budżetu Powiatu
Poznańskiego wiatach 2013-2014.

§ 4.
Wykonanie uchwały się Zarządowi Powiatu.

§ 1.
Udziela się Miastu Puszczy kawa pomocy finansowej
w formie dotacji celowej na realizację wraku 2014
zadania „Połączenie osiedla Niwka z NZOZ Szpital
w Puszczykowie ulicą Fiołkową w Puszczykowie” będące zadaniem własnym gminy, w kwocie 30.000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XXXII/308/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu
Puszczykowo.

§ 2.
1. Kwota, o której mowa w § 1, przekazana zostanie
wraku 2014.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej,
o której mowa w § 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem Puszczy kawa a Powiatem
Poznańskim.

§ 3.
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.: Dz. U. z 2013 r. poz.
645) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu
od 26 sierpnia do 13 września 2013 r.

Zarząd Powiatu odbył 5 protokołowanych
posiedzeń: 27 sierpnia, 2, 3, 9, 10 września 2013 r.

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 2 postanowienia,
2. 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.272.3.00014.2013 z dnia 13 maja
2013r., dot. zadania pn. Przebudowa zaplecza
technicznego Parku dla potrzeb SOS-W dla Dzieci
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Wykonawcę zaproszonego do wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX
Zbigniew Wycisk z siedzibą w Tulcach, za kwotę
17.300,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia
zaplanowany został na okres do 7 dni od daty podpisania umowy. Prace przewidziane do realizacji
obejmują m.in.: wykonanie opierzeń cokołów i zadaszenia komina, odtworzenie rozebranej części
komina wraz z otynkowaniem i wykonaniem przewodu spalinowego, wykonanie nadproży drzwi
wewnętrznych, przedłużenie drenażu opaskowego
oraz wykonanie dodatkowych gniazd wtykowych,
3. 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.273.00105.2012 z dnia 6 listopada 2012 r. dot.
przedsięwzięcia pn.: Modernizacja pomieszczeń budynku ZS w Bolechowie – Szkoła położona w Murowanej Goślinie. Zarząd zatwierdził wybór oferty
złożonej przez Wykonawcę zaproszonego do wzięcia
udziału w negocjacjach, tj. Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając z siedzibą w Szamotułach, za kwotę
12.200,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia
zaplanowany został na okres do 2 tygodni od dnia
podpisania umowy. Prace przewidziane do realizacji
obejmują m.in.: ułożenie dodatkowego przewodu
zasilającego do pieca konwekcyjno-parowego wraz
z jego podłączeniem, montaż nowej obudowy rozdzielni głównej budynku, wykonanie warstwy wy-
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równawczej pod okładziny posadzek z płytek, wymianę podłogi drewnianej jednego z pomieszczeń,
wymianę oraz uzupełnienie tynków wewnętrznych,
4. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz
z przebudową technologii kotłowni na potrzeby
DPS, położonego w Lisówkach przy ul. Leśne Zacisze 2. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej
przez Zakład Techniki Grzewczej Usługi Instalacyjno-Budowlane CIEPŁOLECH, Leszek Fenger z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 214.167,55 zł brutto. Na
wykonanie zadania zamierzano przeznaczyć kwotę
286.940,73 zł brutto. Termin realizacji zamówienia
zaplanowany został na okres do 12 tygodni od dnia
podpisania umowy. W postępowaniu zostały złożone 4 oferty, do kwoty 282.899,96 zł brutto,
5. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę kalendarzy książkowych Powiatu Poznańskiego. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej
przez EDICA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, za
kwotę 15.682,50 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 31 dni
od dnia podpisania umowy. W związku z tym, że
wybrany uchwałą nr 2092/2013 z dnia 14 sierpnia
2013 r., Wykonawca LEGRA Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, Zarząd postanowił
wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny. Wniesione przez LEGRA Sp. z o.
o wadium w kwocie 480,00zł zostanie zatrzymane,
6. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych następujące drogi gminne na terenie gminy Kamieniec,
Powiat Grodziski:
− 537524P Konojad – Dalekie od km 0+000 do
0+220 tj. na długości 0,220 km,
− 537530P Konojad – Łagiewniki od km 0+000
do km 0+810 tj. na długości 0,810 km,
− drogę bez numeru – części działki nr 55 na
długości 303 metrów obręb geodezyjny Maksymilianowo.
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Zaliczenie ww. odcinków dróg gminnych do kategorii
dróg powiatowych pozwoli stworzyć nowy bezpieczniejszy ciąg komunikacyjny łączący drogę powiatową
nr 2454 Modrze – Szczepowice z drogą powiatową nr
3587P Konojad – Granówko pomijając miejscowości
Maksymilianowo,
7. w sprawie przyznania Nagrody Starosty Poznańskiego dla Pana Romana Samcika, Dyrektora ZS
im. Adama Wodziczki w Mosinie. Z dniem 31
sierpnia 2013 r. upłynął Panu Romanowi Samcikowi okres powierzenia stanowiska dyrektora, który
z dniem 1 września 2013 r. przeszedł na emeryturę.
W uznaniu jego zasług, jako osoby właściwie kierującej Szkołą, skutecznie realizującej przyznany
budżet, przyczyniającej się do pozytywnego promowania wizerunku szkoły, dobrze współdziałającej z organem prowadzącym, Zarząd postanowił
przyznać panu Romanowi Samcikowi nagrodę
w wysokości 5.000,00 zł brutto,
8. w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na
ratowanie kuropatwy gatunku zagrożonego wyginięciem. Zarząd postanowił zlecić Nadleśnictwu
Konstantynowo wykonanie przedsięwzięcia pn.
Ratowanie kuropatwy gatunku zagrożonego wyginięciem drogą restytucji polegającego na wprowadzeniu na stare miejsca bytowania 629 sztuk
tego gatunku. Koszt jednostkowy za kuropatwę
wynosi 39,09 zł brutto, co daje całkowitą kwotę
24.587,61 zł brutto. Przedsięwzięcie realizowane
jest w ramach programu „Ożywić pola” i obejmuje
następujące gminy powiatu poznańskiego: Mosinę, Stęszew, Dopiewo, Buk, Tarnowo Podgórne
oraz Komorniki. Realizacja programu polega na:
− poprawie warunków środowiskowych, głównie na terenach polnych, polegających na
prowadzeniu podsadzenia oraz zakładaniu
nowych nasadzeń wybranych gatunków drzew
i krzewów,
− budowie sztucznych powierzchni niezależnych zbiorników wodnych umiejscowionych
tam, gdzie w okresie lata występuje dotkliwy
brak wody,
− wprowadzaniu na stare miejsca bytowania kuropatwy,
− intensywnej ochronie wszystkich zwierząt
prowadzonej zgodnie z obowiązującym prawem oraz jesienno-zimowym dokarmianiu
wszystkich gatunków zwierząt zimowych,
9. w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na
ratowanie kuropatwy gatunku zagrożonego wyginięciem. Zarząd postanowił zlecić Kołu Łowieckiemu
Nr 13 „Lis” wykonanie przedsięwzięcia pn. Ratowanie kuropatwy gatunku zagrożonego wyginięciem
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drogą restytucji polegającego na wprowadzeniu na
stare miejsca bytowania 150 sztuk tego gatunku.
Koszt jednostkowy za kuropatwę wynosi 36,00 zł
brutto, co daje całkowitą kwotę 5.400,00 zł brutto.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu „Ożywić pola” i obejmuje gminę Suchy Las i Rokietnicę. Zadanie realizowane jest poprzez:
− zakładanie remiz śródpolnych poprzez nasadzanie na nieużytkach różnego rodzaju gatunków drzew i krzewów, tworząc w ten sposób
naturalne środowisko dla zwierzyny,
− pobudowanie sieci podsypów dla ptactwa,
w których regularnie wykładana jest karma
(ziarno zbóż, poślad zbożowy, buraki),
− wprowadzenie na stare miejsca bytowania kuropatwy,
10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
na Modernizację pomieszczeń biurowych parteru
budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, na potrzeby Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej. Umowa zostanie zawarta z Przedsiębiorcą
Tadeuszem Śledź z siedzibą w Poznaniu, na kwotę
13.906,38 zł brutto. Umowa obejmuje prace adaptacyjne oraz malowanie ww. pomieszczeń,
11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na
budowę przyłącza światłowodowego do obiektu
przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu. Umowa zostanie zawarta z firmą AWOTEL Andrzej Wołodźko
z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 24.452,40 zł brutto. Zakres prac obejmuje:
− wykonanie dokumentacji projektowej dla
przyłącza,
− dostawę niezbędnych materiałów i prace liniowe związane z budową infrastruktury teletechnicznej,
− wykonanie prac kablowych wewnątrz obiektu,
− budowę studni SK2 w istniejącym rurociągu,
− wykonanie prac instalacyjnych i montażowych
przełącznic światłowodowych,
− wykonanie pomiarów światłowodowych,
− obsługę geodezyjną realizowanego zakresu inwestycji,
− obsługę logistyczną i koordynacja budowy,
− dokumentację powykonawczą geodezyjną
i techniczną,
12. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę notebooków dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Poznaniu (8 szt.). Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez EWAM SYSTEM
Mariusz Rychlik z siedzibą w Poznaniu, za kwotę
36.122,64 zł brutto. Termin wykonania zadania
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zaplanowany został na okres 7 dni od daty podpisania umowy. Wybrana oferta jest jedyną złożoną
w zakresie przeprowadzonego postępowania,
13. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę gadżetów oraz materiałów reklamowych
z logo Powiatu Poznańskiego z podziałem na 18
części. Zarząd zatwierdził w zakresie:
− części nr 1 (koszulki) – wybór oferty złożonej
przez AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz z siedzibą w Warszawie, za kwotę 14.382,00 zł brutto,
− części nr 2 (koszulki polo, polary, kurtki)
– wybór oferty złożonej przez AUH ELWIRA
Dariusz Płaczkiewicz z siedzibą w Warszawie,
za kwotę 12.358,20 zł brutto,
− części nr 3 (torby sportowe) – wybór oferty
złożonej przez Firmę Produkcyjno-Handlową
MAGNAT R. Klimaszewska z siedzibą w Zielonej Górze, za kwotę 4.350,00 zł brutto,
− części nr 4 (czapki baseballowe) – wybór
oferty złożonej przez AUH ELWIRA Dariusz
Płaczkiewicz z siedzibą w Warszawie, za kwotę
1.378,00 zł brutto,
− części nr 5 (długopisy, latarki, kubki termiczne, składane butelki) – wybór oferty złożonej
przez Agencję Reklamową BUTTERFLY Agnieszka Borowy z siedzibą w Szczecinie, za
kwotę 13.442,00 zł brutto,
− części nr 6 (opaski silikonowe, breloki) – wybór oferty złożonej przez Agencję Reklamową
BUTTERFLY Agnieszka Borowy z siedzibą
w Szczecinie, za kwotę 19.965,00 zł brutto,
− części nr 7 (pendrive w bransoletkach silikonowych) – wybór oferty złożonej przez Agencję Reklamową BUTTERFLY Agnieszka Borowy z siedzibą w Szczecinie, za kwotę 4.200,00 zł brutto,
− części nr 8 (smycze) – wybór oferty złożonej
przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DOMAR Dominik Markocki z siedzibą w Czeladź, za kwotę 5.915,00 zł brutto,
− części nr 9 (patyczki z zatyczką do balonów, balony) – wybór oferty złożonej przez
Agencję Reklamową BUTTERFLY Agnieszka Borowy z siedzibą w Szczecinie, za kwotę
2.710,00 zł brutto,
− części nr 10 (torby bawełniane) – wybór oferty
złożonej przez Agencję Reklamową BUTTERFLY Agnieszka Borowy z siedzibą w Szczecinie, za kwotę 8.850,00 zł brutto,
− części nr 11 (breloki 3D) – wybór oferty złożonej przez Agencję Reklamową BUTTERFLY
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Agnieszka Borowy z siedzibą w Szczecinie, za
kwotę 14.100,00 zł brutto,
− części nr 12 (teczki konferencyjne, pióra
wieczne) – wybór oferty złożonej przez Agencję Promocyjną STYLLE s.c. I. Kosakowska,
A. Kasprzak z siedzibą w Poznaniu, za kwotę
7.466,00 zł brutto,
− części nr 13 (flagi rowerowe) – wybór oferty
złożonej przez Agencję Reklamową BUTTERFLY Agnieszka Borowy z siedzibą w Szczecinie, za kwotę 7.650,00 zł brutto,
− części nr 14 (kredki świecowe) – wybór oferty
złożonej przez Agencję Reklamową BUTTERFLY Agnieszka Borowy z siedzibą w Szczecinie, za kwotę 888,00 zł brutto,
− części nr 15 (worki jutowe) – wybór oferty złożonej przez Agencję Reklamową BUTTERFLY
Agnieszka Borowy z siedzibą w Szczecinie, za
kwotę 3.235,00 zł brutto,
− części nr 16 (puzzle) – wybór oferty złożonej
przez Agencję Reklamową BUTTERFLY Agnieszka Borowy z siedzibą w Szczecinie, za
kwotę 8.640,00 zł brutto,
− części nr 17 (bloki rysunkowe) – wybór oferty
złożonej przez Agencję Reklamową BUTTERFLY Agnieszka Borowy z siedzibą w Szczecinie, za kwotę 1.464,00 zł brutto,
− części nr 18 (brama pneumatyczna) – unieważnienia się postępowanie, ponieważ nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Termin realizacji zadań zaplanowany został na okres
do 21 dni roboczych od dnia przekazania materiałów
graficznych Wykonawcy,
14. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Poznański sprzętu komputerowego dla Gminy Kostrzyn Wielkopolski. Zarząd
postanowił przekazać 5 szt. komputerów eMac,
1 szt. serwera Power G41.25 oraz 1 szt. Monitora
17”, celem doposażenia pracowni komputerowej
w ZS w Czerlejnie (sprzęt był w użytkowaniu ZS
Nr 2 w Swarzędzu). Przekazywany sprzęt został
w 100% zamortyzowany i posiada wartość 0,00 zł,
15. w sprawie przyjęcia do realizacji „Profilaktycznego
programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” oraz „Programu
profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród
dzieci z powiatu poznańskiego”. Politykę zdrowotną powiatu poznańskiego określa „Program Zdrowotny Powiatu Poznańskiego na lata 2009-2013”
przyjęty uchwałą nr XXX/238/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 maja 2009 r. Aby zrealizować zamierzone cele ww. Programu w zakresie
celu strategicznego pod nazwą: „Poprawa zdrowia
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i związanej z nim jakości życia oraz zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych
mieszkańców powiatu poznańskiego” oraz celu
operacyjnego nr 1 dotyczącego „profilaktyki,
promocji i edukacji zdrowotnej na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców powiatu poznańskiego”
opracowano programy zdrowotne:
− „Profilaktyczny program szczepień przeciwko
grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego" (zał. nr 1 do uchwały),
− „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego"
(zał. nr 2 do uchwały).
Zgodnie z art. 48 pkt 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych projekty ww. programów zdrowotnych
zostały przedłożone do Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) w Warszawie celem zaopiniowania.
Programy uzyskały pozytywną opinię Prezesa AOTM.
16. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór
realizatora „Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu
poznańskiego” oraz „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu
poznańskiego” w 2013 roku w ramach „Programu zdrowotnego Powiatu Poznańskiego na lata
2009-2013”. Zarząd postanowił ogłosić otwarty
konkurs ofert na wybór realizatorów:
− „Profilaktycznego programu szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego" w wieku od 45 roku życia (tj.
urodzonych nie później niż dnia 31 grudnia
1968 r.) zameldowanych w gminach powiatu
poznańskiego na dzień ogłoszenia konkursu,
− „Programu profilaktyki zakażeń pneukokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego”
w wieku od 24 do 59 miesięcy zameldowanych
w gminach powiatu poznańskiego na dzień
ogłoszenia konkursu.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na
stronie internetowej Powiatu Poznańskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (treść ogłoszenia stanowi zał. nr 1 do
uchwały, szczegółowe warunki konkursu ofert – zał. nr
2, projekty umów – stanowią zał. nr 3 a i 3 b, wzory formularzy ofertowych – stanowią zał. nr 4 a i 4 b). Ponadto Zarząd powołał Komisję Konkursową w składzie:
− Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, przewodniczący Komisji Konkursowej,
− Teresa Gromadzińska – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa
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Powiatowego, wiceprzewodnicząca Komisji
Konkursowej,
− Anna Matuszak – Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego,
− przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej
i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Poznaniu,
− pracownik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego.
Komisja konkursowa pracować będzie na podstawie
Regulaminu (zał. nr 5 do uchwały),
17. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż
dźwigu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu do budynku położonego przy
ul. Słowackiego 8; zatwierdzenia SIWZ; powołania
komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 14 tygodni od
dnia podpisania umowy,
18. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu
w Poznaniu nr 1978/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 20.000.000,00 zł na
sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia
budżetowego w planowanych dochodach budżetu
Powiatu Poznańskiego w roku 2013, zatwierdzenia
SIWZ oraz powołania komisji przetargowej. Zmienia się skład komisji przetargowej, w miejsce Adama
Habryło zostaje powołana Magdalena Buczkowska,
19. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
potrzeby organizacji imprezy jaką jest akcja medialna „Wiecie co jecie w poznańskim powiecie”
– w wysokości do 30.000,00 zł brutto. Impreza odbędzie się w ramach dwóch spotkań medialno-informacyjnych, we wrześniu oraz październiku br.
w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu poznańskiego,
20. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 2123/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie
i wykonanie studzienek chłonnych na wodę opadową przy budynku pensjonariuszy i pralni DPS,
położonego w Lisówkach, zatwierdzenia SIWZ
oraz powołania komisji przetargowej. Zmienia się
skład komisji przetargowej, w miejsce Adama Habryło została powołana Magdalena Buczkowska,
21. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu nr 2076/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację
pomieszczeń budynku dydaktycznego ZS im. J.W.
Zamoyskich w Rokietnicy, zatwierdzenia SIWZ
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23.

24.

25.

26.

oraz powołania komisji przetargowej. Zmienia się
skład komisji przetargowej, w miejsce Adama Habryło została powołana Magdalena Buczkowska,
w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu
w Poznaniu nr 2061/2013 z dnia 29 lipca 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację
pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu
oraz Kasy i Kancelarii w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, położonym przy ul. Jackowskiego 18, zatwierdzenia SIWZ oraz powołania
komisji przetargowej. Zmienia się skład komisji
przetargowej, w miejsce Adama Habryło została
powołana Magdalena Buczkowska,
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę macierzy dyskowych wraz z autoryzowanym szkoleniem
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany
został na okres do 20 grudnia 2013 r., przy czym
dostawa macierzy dyskowych nastąpi w okresie
21 dni od dnia podpisania umowy,
w sprawie pokrycia kosztów związanych z obchodami 10-lecia współpracy Powiatu Poznańskiego
z São José Dos Pinhais w Brazylii. Zarząd postanowił na ww. cel przeznaczyć środki finansowe do
39.000,00 zł brutto (w tym koszty: wyżywienia,
noclegów, wynajmu busa, biletów wstępu, przewodnik, tłumacz). Podczas wizyty gości zostanie
podsumowana dekada wspólnych działań, odnowienie podpisanej umowy oraz określenie przyszłych kierunków współpracy z partnerami,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
modernizację pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Kasy i Kancelarii w budynku
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, położonym
przy ul. Jackowskiego 18. Zarząd zatwierdził wybór
oferty złożonej przez Zakład Ogólnobudowlany
Adam Zając z siedzibą w Szamotułach, za kwotę
315.264,30 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres do 45 dni od daty przekazania terenu budowy. W postępowaniu zostało
złożonych 5 ofert, do kwoty 495.176,87 zł brutto,
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych przedsiębiorstwu Europa
Bus Transport autokarowy M. Walkowiak z siedzibą w Poznaniu na świadczenie usługi przewozu
pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu
na V Mistrzostwa Polski Samorządowców w pił-
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ce nożnej w Kołobrzegu (20-22 września 2013 r.).
Wartość zamówienia wynosi 2.000,00 zł brutto,
27. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącego wyboru firmy, która
wdroży system elektronicznych arkuszy organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez firmy:
VULCAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, za
kwotę 2.700,00 zł brutto – usługa wdrożenia programu komputerowego Sigma wraz z serwerem aplikacji udostępniony w sieci Internet łącznie z jego
administrowaniem oraz Wolters Kluwer Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie, za kwotę 960,00 zł brutto –
usługa wdrożenia w zakresie aplikacji internetowej
Arkusz wraz z udzieleniem licencji i świadczeniem
usługi hostingu aplikacji Arkusz. Elektroniczne arkusze organizacyjne są programem, który znacznie
ułatwia organizację szkoły,
28. w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia
dyscypliny finansów publicznych w ZDP w Poznaniu. 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 nieprzekazanie w terminie przez ZDP w Poznaniu sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych,
29. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Powiatu Poznańskiego Magdalenie Buczkowskiej, pełnomocnictwa
do podejmowania czynności w ramach postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
− podpisywanie wszelkich ogłoszeń, które zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz ogłoszeń, które publikuje się
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
jeżeli są przekazywane Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej,
− podpisywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
− podpisywanie pism zawierających wyjaśnienia
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej zmiany,
− podpisywanie wezwań do uzupełnienia ofert
w trybie art. 26 ust. 3 oraz wezwań do złożenia
wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 oraz art. 24b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
− podpisywanie wezwań do złożenia wyjaśnień
do treści złożonych ofert, w trybie art. 87 usta-
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wy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień
publicznych,
− podpisywanie pism zawierających informację
o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich
i rachunkowych wraz z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na
niezgodności złożonej oferty z SIWZ, w trybie
art. 87 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
− podpisywanie informacji o wynikach postępowania zatwierdzonych Uchwałą przez Zarząd
Powiatu,
− podpisywanie zawiadomień o przekazanej
Zamawiającemu informacji, o której mowa
w art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych oraz udzielanych przez Zamawiającego odpowiedziach na
przekazaną informację,
− zatwierdzanie protokołów z przeprowadzonego postępowania,
− podpisywanie wszelkich pism niezbędnych
dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia postępowania.
Pełnomocnictwo ważne jest na czas pełnienia funkcji
Sekretarza Powiatu,
30. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia
wyboru oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu powiatu poznańskiego na 2013r. 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, oraz w sprawie zatwierdzenia
zaktualizowanego kosztorysu i opisu realizacji zadania. Do zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez powiat należy prowadzenie
i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Zarząd uchwałą nr
1647/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. zatwierdził
preliminarz wydatków Powiatu Poznańskiego na
2013r. w kwocie 283.500,00 zł 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 typu B. Środki na realizację zadania
zapewnia budżet państwa. Kwota dotacji z budżetu
państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od liczby uczestników
oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.
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Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2013 r. plan dotacji celowych
na rok 2013 został zwiększony o kwotę 15.000,00 zł
z przeznaczeniem na prace remontowe wynikające
z zaleceń przekazanych w trakcie przeglądu technicznego budynku, renowację części pomieszczeń,
wymianę wykładziny podłogowej, zakup krzeseł do
jadalni, materiałów do zajęć i wyposażenia umożliwiającego prezentację prac. Ponadto Wykonawca
zadania, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich
„Pomoc Maltańska” z siedzibą w Poznaniu, zwrócił
się o wprowadzenie zmian do planu kosztorysu,
opisu działań i harmonogramu realizacji wyżej wymienionego zadania (zgodnie z załącznikiem nr 2
do uchwały). Niniejsza uchwała stanowi podstawę
do zawarcia aneksu do umowy zawartej pomiędzy
Powiatem Poznańskim a Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji zadania z zakresu kultury i sztuki w 2012 r.
pn. Konfrontacje Teatralne Parasol organizowane
przez Poznańską Fundację Artystyczną, z siedzibą
w Poznaniu. Zarząd uchwałą nr 1875/2013 z dnia
26 kwietnia 2013 r. zatwierdził sprawozdania z realizacji zadań z obszaru kultury i sztuki z pominięciem sprawozdania z realizacji zadania pn.
Konfrontacje Teatralne Parasol, ponieważ wszczęte zostało postępowanie w sprawie zwrotu przez
Fundację dotacji w całości, jako wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem. Postępowanie toczyło się przed SKO w Poznaniu. Ostatecznie postępowanie administracyjne zostało umorzone,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
zakup usługi dostępu do czasu antenowego oraz przygotowanie w Radiu ZET GOLD akcji informacyjnej
pt. „Co Wy wiecie o kuchni w powiecie?” – w wysokości do 5.000,00 zł brutto. Emisja poszczególnych
elementów akcji informacyjnej zaplanowana jest na
okres od 16-26.09.2013 r., od poniedziałku do piątku,
w trzech najlepszych pasmach programowych w godzinach 9.00-13.00, 13.00-17.00, 17.00-20.00,
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad modernizacją Wydziału
Komunikacji i Transportu w budynku Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji
przetargowej. Nadzór pełniony będzie w trakcie
realizacji inwestycji, która zaplanowana została na
okres 45 dni od daty przekazania terenu budowy
Wykonawcy robót budowlanych,
w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku
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38.

z nieterminowym rozliczeniem dotacji celowej
udzielonej w 2012 r. Gminie Dopiewo. 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 nierozliczenie w terminie pomocy finansowej udzielonej
Gminie Dopiewo w formie dotacji celowej udzielonej w 2012r. z budżetu Powiatu Poznańskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji
autobusowej do DPS w Lisówkach,
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie
i wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego DPS, położonego w Lisówkach, zatwierdzenia
SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres
do 11 tygodni od dnia podpisania umowy,
w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia publikacji na łamach magazynu „Welcome to Poland”
– w wysokości do 5.000,00 zł brutto. Publikacja
dotyczyć będzie gospodarki, ekologii oraz turystyki w powiecie poznańskim (dwie kolorowe strony
formatu A4 wraz ze zdjęciami oraz opracowaniem
graficznym i tłumaczeniem tekstu na język angielski). Październikowe wydanie miesięcznika będzie
rozpowszechniane m.in. podczas Targów INVESTFIELD, Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON, Międzynarodowych Targów
Ochrony Środowiska POLEKO, Targów Produktów
i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA oraz
Konferencji Klimatycznej w Warszawie,
w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, do składania oświadczeń woli w zakresie wydatkowania w imieniu
powiatu środków pieniężnych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Zarząd
upoważnił Sekretarza Magdalenę Buczkowską do
składania oświadczeń woli w ww. zakresie, jednorazowo do 30.000,00 zł brutto. Upoważnienie jest
ważne przez czas pełnienia funkcji Sekretarza,
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego
do wysokości 20.000.000,00 zł na sfinansowanie
wydatków nie mających pokrycia budżetowego
w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2013. W ww. postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie
z uchwałą Zarządu nr 2094/2013 z dnia 14 sierpnia
2013 r. wybrano ofertę złożoną przez Bank Han-
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dlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
a także odrzucono ofertę Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Od decyzji Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została
odrzucona, wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej. Do należytej reprezentacji Powiatu Poznańskiego w postępowaniu toczącym się
przed Krajową Izbą Odwoławczą, Zarząd ustanowił Pełnomocnika – Pana Jacka Mańczaka, który
posiada specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia takich spraw,
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 2013,
w sprawie ustanowienia pełnomocnika w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego
do wysokości 20.000.000,00 zł na sfinansowanie
wydatków nie mających pokrycia budżetowego
w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2013 – Panią Magdalenę Zajączek, Z-cę Dyrektora Biura Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na promocję powiatu poznańskiego poprzez
zakup pakietu promocyjnego w ramach reprezentowania Orkiestry Dętej z Chludowa podczas uroczystości Dnia Niepodległości na Litwie
w Kiejdanach, w kwocie 2.000,00 zł brutto. W ramach uroczystych obchodów Orkiestra weźmie
udział w licznych koncertach, co przyczyni się do
rozpowszechniania polskiej i patriotycznej muzyki, nawiązania i rozwinięcia kontaktów, a przede
wszystkim zaprezentuje dorobek kulturalny powiatu poznańskiego,
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zaliczenia drogi powiatowej nr 2432P relacji
gr. gminy – m. Tarnowo, o długości 2,631 km, na
odcinku położonym na terenie gm. Kostrzyn, do
kategorii dróg gminnych. Droga ta stanowi uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie lokalnym
potrzebom, nie stanowi połączenia miast będących
siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzibami gmin między sobą,
w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji
zadania publicznego pn. „Festiwal 4 kultur Grupy
Wyszehradzkiej „… taki sme” w Levicach na Słowacji”. Do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji „Scena Pobiedziska” z siedzibą
w Pobiedziskach na realizację ww. zadania, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Biorąc pod
uwagę kryteria szczegółowe wyboru ofert, Zarząd
stwierdził brak celowości realizacji ww. zadania.

październik 2013

25

II. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, terenu w rejonie ulic Łąkowej i Wyzwolenia,
działka nr ewid. 738/14. Projekt planu wyznacza: teren zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej.
Poza granicą opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2402P, relacji Dopiewo-Stęszew o klasie
technicznej głównej. Zarząd zwrócił uwagę, że należy wprowadzić zapis, iż zabrania się odprowadzania wody i ścieków do rowów przydrożnych lub na
jezdnię drogi powiatowej. Ustalenia projektu planu
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnówko w rejonie ul. Bukowej i Spokojnej oraz części
wsi Walerianowo, gm. Komorniki. Projekt planu
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, teren zabudowy
zagrodowej, teren zieleni z możliwością realizacji
zabudowy usługowej, teren usług sportu i rekreacji, tereny rolnicze, tereny lasu, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, teren cmentarza z możliwością
realizacji terenu komunikacji wewnętrznej, tereny
dróg publicznych o charakterze ulic dojazdowych,
tereny dróg wewnętrznych. Poza granicą opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2388P, relacji Komorniki – Rosnówko o klasie technicznej
lokalnej. 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. 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 we
własność Powiatu Poznańskiego.
III. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY
POWIATU:
1. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/388/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października
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2010r. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz niektórych zadań zarządzania drogami powiatowymi,
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
zadania zarządzania drogami powiatowymi 2418P
i 2392P,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Mosina,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Stęszew,
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 2432P
do kategorii dróg gminnych,
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 2013,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017,
w sprawie pozbawienia drogi nr 2432P kategorii
drogi powiatowej,
w sprawie pozbawienia drogi nr 2426P kategorii
drogi powiatowej,
w sprawie pozbawienia drogi nr 2406P kategorii
drogi powiatowej.
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 III klasy Liceum Ogólnokształcącego, ZS w Bolechowie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo przez cały rok szkolny 2013/2014,
− ucznia SOS-W w Mosinie, w wymiarze 8 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2013/2014,
− ucznia SOS-W w Mosinie, w wymiarze 10 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2013/2014,
− ucznia SOS-W w Mosinie, w wymiarze 12 godzin tygodniowo do ukończenia 3-letniej szkoły przysposabiającej do pracy,
− uczennicy SOS-W w Mosinie, w wymiarze 10 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych
roku szkolnego 2013/2014.
3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwolnienie
z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych przez
Dyrektora ZS Nr 1 w Swarzędzu, Przemysława
Jankiewicza, w roku szkolnym 2013/2014.
Sporządziła:
Anna Koziołkiewicz
Wydział Organizacyjny
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Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu
w Poznaniu we wrześniu 2013 r.

4 września 2013 r.
miało miejsce posiedzenie Komisji Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki, którego gościem byli Pani Daria
Kowalska-Tonder, Dyrektor Wydziału Promocji Powiatu Poznańskiego, Pan Wiesław Biegański, Powiatowy Konserwator Zabytków, Pan Tomasz Łubiński,
Wicestarosta Poznański. Tematem posiedzenia była
informacja o realizacji Programu Ochrony Zabytków
oraz wnioski do budżetu Powiatu na 2014 rok.
4 września 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania. W spotkaniu udział wzięli: Pan Tomasz Łubiński,
Wicestarosta Poznański, Pan Piotr Pietryga, Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji, oraz członkowie Komisji.
Zgromadzeni Radni omówili ostateczne wyniki egzaminów zewnętrznych oraz przygotowanie do debaty
oświatowej. Tematem posiedzenia były również propozycje do budżetu na 2014 rok. oraz nagrody Starosty
w związku ze Świętem Edukacji Narodowej.
11 września 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Podczas
spotkania rozpatrzona została skarga przekazana przez
Przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu. Komisja
przyjęła również protokół z kontroli realizacji budowy Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach oraz
ustaliła harmonogram kontroli naprawy dróg powiatowych w związku z budową trasy S11.
11 września 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska
i Rolnictwa. Podczas spotkania Pan Romuald Grabiak – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił informację na temat
pracy Wydziału.
12 września 2013 r.
odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury. Pierwsza część posiedzenia to wizja lokalna niektórych zadań drogowych
realizowanych w 2013 r. Komisja Komunikacji przejechała drogami powiatowymi położonymi na terenie
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gmin: Dopiewo, Stęszew, Mosina i Komorniki. Druga
cześć wyjazdowego posiedzenia odbyła się w Urzędzie
Miasta Luboń. Miało tam miejsce wspólne posiedzenie
z Komisją Komunalną Rady Miasta Luboń. Głównymi
tematami posiedzenia były: sprawa budowy drogi łączącej Miasto Luboń z Gminą Komorniki oraz kwestia
zaliczenia ul. Żabikowskiej oraz ul. Jana III Sobieskiego
do kategorii dróg powiatowych. W posiedzeniu wspólnym komisji wzięli udział: Pan Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, Pan Dariusz Szmyt – Burmistrz
Miasta Luboń, Pan Marian Walny – Z-ca Burmistrza
Miasta Luboń, Pan Rafał Marek – Z-ca Burmistrza
Miasta Luboń, Pan Marek Samulczyk – Przewodniczący Rady Miasta Luboń, Pani Jolanta Korcz – Radna
Powiatu Poznańskiego. Komisja zaopiniowała również
projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu.
16 września 2013 r.
miało miejsce posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju
i Integracji Europejskiej, którym udział wziął Pan Tomasz
Łubiński, Wicestarosta Poznański oraz członkowie Komisji. Tematem posiedzenia był Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok.
17 września 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu. Podczas spotkania przedstawiono informacje o wykonaniu inwestycji rozpoczętych w I połowie 2013 r., oraz zaopiniowano projekty
uchwał przewidziane na XXXI sesję Rady Powiatu.
18 września 2013 r.
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia odbyła wyjazdowe posiedzenie w Szpitalu w Puszczykowie. Głównym tematem posiedzenia była Informacja
o funkcjonowaniu i bieżącej sytuacji Szpitala, którą
przedstawiła Pani Ewa Wieja, Prezes Zarządu NZOZ
„Szpital w Puszczykowie”.
Przygotowali:
Karol Cenkier
Marta Marcinkowska
Biuro Rady
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V Zjazd Szefów Wydziałów
Ochrony Środowiska
W dniach 5-6 września 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim odbył się V Zjazd
Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw
Powiatowych pod patronatem Starosty Poznańskiego, Jana Grabkowskiego.

Fot. Agata Sibila

Po rozpoczynających wystąpieniach samorządowcy wzięli udział w sesji wykładowej
oraz panelach dyskusyjnych mających na celu
wzajemną wymianę doświadczeń. Prognozę
realizacji zadań w gospodarce wodnej Unii
Europejskiej w latach 2014-2020 przedstawił

z produkcji rolnej, geologii. Przedstawione
zostały również informacje na temat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostw Powiatowych.

Podczas zjazdu pod nieobecność Wojewody Wielkopolskiego, Jan Grabkowski, Starosta
Poznański dokonał wręczenia odznaczenia Ministra Środowiska
Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stanisławie Krzyżanowskiej, obecnie zastępcy dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa oraz geologa powiatowego w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu. Stanisława Krzyżanowska jest osobą związaną od
18 lat z ochroną środowiska i gospodarką wodną w administracji
Na zdjęciu od lewej: Mariusz Palka, Radny Powiatu Poznańskiego, Romuald Grabiak,
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatopaństwowej i samorządowej,
wego w Poznaniu, Marek Baumgart, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz
przewodniczącą komisji egzamiOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Stanisława Krzyżanowska,
Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Geolog Powiatowa, Jan Grabnacyjnej do przeprowadzania egkowski, Starosta Poznański.
zaminu w zakresie gospodarowaArkadiusz Błochowiak, Dyrektor Wojewódz- nia odpadami przy Wojewodzie Wielkopolskim
kiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wod- oraz przy Marszałku Województwa Wielkopolnych w Poznaniu, natomiast problemy wodne skiego, wykładowcą w cyklu szkoleń w ramach
w planowaniu przestrzennym zaprezentował programu Promocja Ekologii Poprzez Edukację,
prof. dr hab. inż. Piotr Kowalczak. Wystąpie- członkiem – założycielem Ogólnopolskiego
nie na temat osuwisk przygotowała Stanisła- Stowarzyszenia Szefów Ochrony Środowiska,
wa Krzyżanowska, geolog powiatowa Sta- Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych.
rostwa Powiatowego w Poznaniu. W czasie
Agata Sibila
panelu dyskusyjnego poruszono m.in. zagadWydział Ochrony Środowiska,
nienia dotyczące propozycji zmian w prawie
Rolnictwa i Leśnictwa
wodnym, spółek wodnych, wyłączeń gruntów
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VI Powiatowe Zawody Strzeleckie
Strażaków OSP i PSP
Już po raz szósty, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej wzięli udział
w Powiatowych Zawodach Strzeleckich Strażaków OSP Powiatu Poznańskiego.
Zawody zostały przeprowadzone w dniu 12 października br., na terenie strzelnicy
w Tulcach. Turniej zorganizowany został przez OSP Kleszczewo, Starostwo
Powiatowe w Poznaniu, Gminę Kleszczewo oraz Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
W tegorocznych zawodach wzięło udział
30 zawodników reprezentujących 10 drużyn.
Najlepsze drużyny i najlepsi zawodnicy otrzymali ufundowane przez Powiat Poznański nagrody, wręczone przez Krzysztofa Wiśniewskiego, Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego. Ostatecznie zmagania sportowe
zakończyły się następującymi wynikami:

Klasyfikacja indywidualna:
1 miejsce – druh Dariusz Piechocki
– Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP;
2 miejsce – druh Damian Pietruszewski
– OSP Pecna, gm. Mosina;
3 miejsce – druhna Małgorzata Dobicka
– OSP Puszczykowo.
Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich

Fot. Michał Kucierski

Klasyfikacja drużynowa:
1 miejsce – Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP;
2 miejsce – OSP Kleszczewo;
3 miejsce – OSP Pecna, gm. Mosina.

Najlepsi zawodnicy otrzymali Puchar Starosty Poznańskiego oraz nagrody.
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Wytnij Hołubca
W niedzielę 6 października br. Zespół
Pieśni i Tańca „Wiwaty” z Ośrodka Kultury
w Pobiedziskach uczestniczył w Ogólnopolskiej Akcji „Wytnij Hołubca”. Młodzież
z zespołu zachęcała na Rynku w Pobiedziskach, na Dworcu PKP, w Parku Wilsona
i na Starym Rynku w Poznaniu do wycinania hołubców (krok krakowiaka). Na zakończenie wiwaty wraz z pozostałymi zespołami uczestniczącymi w akcji („Szamotuły”,
„Wielkopolanie”, „Chludowianie”, „Łany”,
AWF Poznań, „Cybinka-Grodzisk”, „Staropolanie” i Kapela Po Zagonach) dały na Starym Rynku w Poznaniu ponad 2,5-godzinny koncert. „Wiwaty” zaprezentowały się
w tańcach i przyśpiewkach Krakowiaków
Wschodnich.

sce (Gdańsk, Gorzów Wlkp., Kraków, Lublin, Łomża, Łódź, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra)
oraz 4 poza granicami kraju (Buenos Aires
– Argentyna, Calpe – Hiszpania, Cleveland
– USA, Nowy Jork – USA). Do wzięcia
udziału w akcji udało się namówić kilka
tysięcy ludzi. Do udziału w biciu rekordu
w wycinaniu hołubców zarejestrowało się
ponad 3400 osób. W ciągu całego dnia liczba zainteresowanych mogła sięgać nawet
około 6000 osób – tyle co średniej wielkości
miasteczko – całe wycinające hołubce!

Z roku na rok przedsięwzięcie rozszerza
się i jego skala i zasięg rosną. Podczas bieżącej edycji udział wzięło 12 miast w Pol-

Andrzej Horbik
Kierownik Zespołu
Pieśni i Tańca „Wiwaty”

Fot. Andrzej Tarnowski

Akcję zorganizowano w związku z przypadającym 7 października Dniu Tańca Ludowego.
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Fot. Jakub Waligórski

III Rajd Samochodowy
„Rokietnica Żegna Lato”
godziny 13:30 pierwsze
załogi zaczęły pojawiać
się na mecie. Uczestnicy zasiedli do wspólnego
biesiadowania przy grillowanej kiełbasie, grochówce i świeżym pieczywie
ze smalcem i ogórkami.
Po posiłku, pod okiem
instruktorów paintballa,
wszyscy uczestnicy mogli popróbować swoich sił
podczas konkursu strzałów do ustawionego celu.
Dodatkową atrakcją był
pokaz chodzenia po linie. Około godziny 16:30
Puchar Starosty Poznańskiego zwycięzca rajdu otrzymał z rąk Bartosza Derecha, Wójta
Gminy Rokietnica.
odbyło się wręczanie
pucharów
zwycięzcom
W sobotę 21 września w Rokietnicy i nagród wszystkim uczestnikom imprezy.
spotkali się uczestnicy trzeciej już edycji Za zdobycie I miejsca załoga otrzymywała
turystycznego „rajdu” samochodowego Puchar Starosty Poznańskiego, za II miejorganizowanego przez Rokietnickie Sto- sce Puchar Starosty Szamotulskiego a za
warzyszenie Rozwoju „Idea, Człowiek, III miejsce Puchar Wójta Gminy RokietniPrzyszłość”. Uroczystego otwarcia imprezy ca. Dodatkowo dla trzech osób, które najw imieniu Patronów Honorowych Starosty lepiej napisały test z bezpieczeństwa ruchu
Poznańskiego i Wójta Gminy Rokietnica drogowego, Starosta Poznański ufundował
dokonali Tomasz Łubiński, Wicestarosta specjalne nagrody związanie z motoryzacją
Poznański, Arkadiusz Klapiński, Zastępca i bezpieczeństwem na drodze. Aż 6 załóg
Wójta Gminy Rokietnica oraz Przemysław rozwiązało test bezbłędnie, co spowodowaKiejnich, Radny Powiatu Poznańskiego. Na ło konieczność przeprowadzenia dogrywstart w Rokietnicy przybyło 35 załóg. Przed ki pomiędzy załogami. Organizatorzy po
wyruszeniem w drogę załogi rozwiązywały rozdaniu nagród i dyplomów uczestnictwa
test w zakresie przepisów ruchu drogowe- przydzielili jeszcze nagrody specjalne, któgo oraz zasad udzielania pierwszej pomocy re otrzymały pierwsza i ostatnia załoga zaofiarom wypadków drogowych. W trakcie wodów.
samego rajdu załogi musiały odbyć 4 próby rekreacyjne, 2 próby samochodowe oraz
Zarząd Stowarzyszenia kieruje serdecz1 próbę specjalną. Nie zabrakło oczywiście ne słowa podziękowania za pomoc i współpunktów kontroli przejazdu. Wsparcia tech- pracę wszystkim sponsorom i osobom zaannicznego i osobowego udzielił Stowarzysze- gażowanym w organizację rajdu.
niu „Automobilklub Wielkopolski”. Na półMichał Cieciora
metku trasy na załogi czekała gorąca kawa
Wicekomandor ds. Organizacyjnych
i herbata oraz świeże drożdżówki. Około
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Praktyki uczniowskie na
Politechnice Poznańskiej
W dniach 16-20 września br. klasy maturalne z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu:
ekonomiczna i logistyczna 4TE/TL i 4ATL uczestniczyły w praktykach
zawodowych zorganizowanych przez Politechnikę Poznańską w ramach projektu
„Czas zawodowców”.
Uczniowie klasy ekonomicznej zapoznali
się z obsługą nowego programu finansowo-księgowego ENOVA. Znajomość funkcjonowania modułów magazynowego, sprzedażowego oraz kadrowo-płacowego potwierdzona
została otrzymanym przez nich certyfikatem.

Ponieważ w nowoczesnym przedsiębiorstwie nie może zabraknąć także systemów
automatycznej identyfikacji danych, dlatego także nasi uczniowie mieli możliwość
tworzenia etykiet logistycznych przy użyciu
programu BarTender.

Uczniowie klas logistycznych ćwiczyli operacje magazynowe i załadunkowe na
automatycznym magazynie zintegrowanym
z suwnicą. Następnie przeprowadzali symulacje procesów i operacji magazynowych na
oprogramowaniu FlexSim. Uzupełnieniem
zagadnień magazynowych było tworzenie dokumentacji logistycznej dla magazynu i spedycji na programie COMARCH.

Na zakończenie praktyk uczniowie zajęli się planowaniem tras przewozowych
oraz obliczali ilości potrzebnej przestrzeni
ładownej, optymalizując koszty planowania na oryginalnych dokumentach przewozowych.

Fot. Iwona Winiarczyk

Iwona Winiarczyk
ZS nr 1 w Swarzędzu

Uczniowie klas logistycznych ćwiczyli operacje magazynowe i załadunkowe na automatycznym magazynie zintegrowanym z suwnicą.
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Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych w Murowanej Goślinie
na konkursie „Primerba Cup”
Udział w konkursie dla profesjonalnych kucharzy to wielkie wyróżnienie, jeśli
się jest uczennicą. Jeśli zawody odbywają się w czasie Międzynarodowych
Targów Poznańskich „Polagra” – splendor jest tym większy. Zaszczytu tego
dostąpiły: osiemnastoletnia Andżelika Piechowiak, zwyciężczyni konkursu
„Młody Kreator Sztuki Kulinarnej”, z Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych w Murowanej Goślinie oraz jej młodsza o rok koleżanka
– Michalina Modlibowska.

Dziewczyny walczyły dzielnie, tworząc
zgrany zespół. Zmagały się głównie z czasem
i ze stresem, gdyż były doskonale przygotowane przez Izabelę Starostę-Byczyńską, nauczycielkę zawodu.

Młode mistrzynie kuchni otrzymały wyróżnienie za przygotowane dania. Wartością
dodaną był fakt spotkania najwybitniejszych
kucharzy, którzy pracują nie tylko w Polsce,
ale i za granicą. Jurorami w konkursie byli:
Zenon Hołubowski, Executive Chef Hotelu
Hołubowski oraz Tawerna Toskana w Pile,
Grzegorz Kazubski, Manager Makro HoReCa Centrum, Rafał Targosz, szef kuchni
i właściciel zakładu Food&Wina, Grzegorz
Olejarka, szef kuchni Royal Academy of Arts
w Londynie, Grzegorz Parczewski, prezes
Stowarzyszenia Kuchni Kujaw i Pomorza,
jurorzy techniczni: Krystian Szopka, Executive Chef w Sheraton Poznań Hotel i Rafał
Godziemski, Executive Chef w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy.
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Fot. Grażyna Zawal

Ich konkursowe dania to: Quenelle z zielonego śledzia z aromatycznym fondem z owoców morza oraz Comber króliczy w marynacie
tymiankowo-miodowej owinięty w bakłażan
z espumą horizo.

Andżelika Piechowiak i Michalina Modlibowska podczas przygotowania dania konkursowego.

Po zakończeniu zmagań Grzegorz Olejarka, szef kuchni Royal Academy of Arts w Londynie udzielił uczestniczkom fachowych porad i dokładnie zrecenzował konkursowe dania. Podał także swoją receptę na sukces.
Agnieszka Olejniczak-Gros
Wicedyrektor ZS w Bolechowie,
Szkoła w Murowanej Goślinie
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„W trosce o zdrowie”
– bezpłatne szczepienia przeciwko
grypie i pneumokokom
Powiat Poznański zaprasza mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych szczepień
przeciwko grypie oraz przeciwko pneumokokom.

W ramach „Profilaktycznego programu
szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców
powiatu poznańskiego” zostaną przeprowadzone szczepienia u osób w wieku od 45 roku
życia (tj. urodzonych nie późnej niż 31 grudnia
1968 r.), zameldowanych w powiecie poznańskim na dzień 3 września 2013 r. Szczepienia
będą poprzedzone badaniem lekarskim.
„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznańskiego”
adresowany jest do dzieci w wieku od 24 do
59 miesiąca życia, zameldowanych na dzień
3 września 2013 r. w powiecie poznańskim.
Do udziału dziecka w programie wymagana
jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Wykonanie szczepienia będzie poprzedzone badaniem lekarskim.
W gminach powiatu poznańskiego odbędą
się spotkania edukacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych na temat profilaktyki zakażeń pneumokokowych.
Wykonawcą i koordynatorem programów
jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
Edictum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Mickiewicza 31.
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Szczepienia wykonywane są od 10 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.:
– w wybranych przychodniach lekarskich na
terenie gmin powiatu poznańskiego – od
poniedziałku do piątku,
– w siedzibie wykonawcy – Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej EDICTUM Sp.
z o.o., ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu –
w soboty w godzinach od 10:00 do 12:00.
O udziale w programie decyduje kolejność
zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę
miejsc.
Szczegółowe informacje na temat programów można uzyskać pod numerami telefonów: 61 847 04 54 lub 61 843 91 49.
Programy zdrowotne finansowane są
w całości ze środków budżetowych Powiatu
Poznańskiego.
Teresa Gromadzińska
Dyrektor Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego
w Poznaniu
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