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Prace remontowe
w Wydziale Komunikacji
i Transportu Starostwa
Powiatowego w Poznaniu
Uprzejmie informujemy mieszkańców Powiatu Poznańskiego, że od dnia 23 września 2013 roku przez okres około dwóch
miesięcy w Sali Operacyjnej Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu prowadzone są prace
remontowe.
Sprawy z zakresu rejestracji pojazdów można załatwiać
w Filiach Wydziału wg wykazu zamieszczonego na stronie internetowej: www.bip.powiat.poznan.pl
Dowody rejestracyjne zamówione w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Poznaniu przed dniem 23 września 2013 r.
oraz zamawiane w Filiach w Murowanej Goślinie i w Pobiedziskach, a także dowody rejestracyjne zatrzymywane przez Policję będzie można odbierać w budynku Starostwa, pokój 225
(drugie piętro).
Przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy oraz odbiór
wyprodukowanych praw jazdy odbywać się będzie w budynku
Starostwa, w pokoju 225 (drugie piętro).
Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem:
– rejestracja pojazdów: 61 8410-598, 61 8410-606, 61
8410-747,
– prawa jazdy: 61 8410-603, 61 8410-604, 61 8410-600,
– zatrzymane uprawnienia: 61 8410-658, 61 8410-605.
Poczynione zmiany służą podniesieniu komfortu obsługi
naszych Klientów oraz wzrostowi zadowolenia z jakości usług
oferowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Agnieszka Kominek
Zastępca Dyrektora
Wydziału Komunikacji i Transportu

Zdjęcie na okładce:
Ziemowit Maląg
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Wojewódzkie Uroczystości
74. Rocznicy Uczczenia Oﬁar Napaści
na Polskę, 1 września 2013 r.

władz. Okolicznościowy wieniec pod pomnikiem upamiętniającym męstwo wielkopolskich żołnierzy składali Starosta Poznański,
Jan Grabkowski i Przewodniczący Rady Powiatu, Piotr Burdajewicz.

Wśród uczestników nie zabrakło też żołnierzy, harcerzy i przedstawicieli lokalnych

Klementyna Witczak-Albuquerque
Gabinet Starosty

Fot. Tomasz Skupio

Pierwszy września przypomina jedną
z najbardziej tragicznych dat w historii Polski – początek wielkiego konfliktu zbrojnego,
który kosztował życie wielu naszych rodaków.
Poznaniacy także oddali hołd obrońcom ojczyzny. Tegoroczne Wojewódzkie Uroczystości
74. Rocznicy Uczczenia Ofiar Napaści na Polskę, rozpoczęły się mszą świętą w intencji ofiar
II wojny światowej. Po niej nastąpił przemarsz
pod pomnik Armii Poznań, gdzie swoje wystąpienie wygłosił Wojewoda Wielkopolski, Piotr
Florek. Następnie został odczytany apel pamięci,
rozbrzmiały też salwy honorowe. Przybyłe delegacje przystąpiły do złożenia kwiatów w asyście
honorowej wojska i pocztów sztandarowych,
w obecności zarówno kombatantów, jak i najmłodszych poznaniaków, którzy zapewne wzięli
sobie do serca apel wojewody Florka o potrzebie
odbudowy świadomości patriotycznej.

Fot. Tomasz Skupio

Główne uroczystości miały miejsce przy pomniku Armii Poznań.

Okolicznościowy wieniec pod pomnikiem upamiętniającym męstwo wielkopolskich żołnierzy składali: Jan Grabkowski, Starosta Poznański i Piotr Burdajewicz, Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu.
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To już dziesięć lat! Powiat Poznański
i São José dos Pinhais

Fot. Tomasz Morawski

Współpraca powiatu poznańskiego z São
José dos Pinhais trwa już 10 lat. Z tej okazji do
powiatu poznańskiego przyjechała delegacja
z partnerskiej prefektury w Brazylii. Delegacji
przewodniczył Luiz Carlos Setim, prefekt São

Brazylijczycy zwiedzili m.in. park orientacji przestrzennej,…

Fot. Tomasz Morawski

José dos Pinhais. Obecni byli również najbardziej zaangażowani w tę współpracę w minionym 10-leciu: Amarildo Rosa, Dyrektor Departamentu Kultury, Neide Setim, Dyrektor Departamentu Edukacji, Elza Maria Moro Zetola
Delage, Prezydent Komitetu Współpracy Miast
Partnerskich, Ivone Ventura, Wiceprezydent
Komitetu Współpracy Miast Partnerskich oraz

Roberto Machniewicz, Kierownik Oddziału
Literatury, Sztuk Plastycznych i Prasy Kulturalnej w Departamencie Kultury, Brazylijczyk
polskiego pochodzenia. Uroczystość z okazji
10-lecia współpracy odbyła się w sali sesyjnej,
12 września, w dniu, w którym dekadę temu
umowa została podpisana. Podczas gali poza
brazylijskimi gośćmi pojawiły się osoby, które
w ciągu tych lat uczestniczyły we współpracy,
m.in. radni i dyrektorzy szkół, w których prowadzone były zajęcia z brazylijskimi instruktorami. Spotkanie stanowiło świetną okazję do
podsumowania minionej dekady i pokazania
jak wiele projektów w zakresie kultury i edukacji udało się zrealizować z naszym partnerem.
Jan Grabkowski, Starosta Poznański przedstawił efekty podjętych działań. W ciągu 10 lat
współpracy, w szkołach prowadzonych przez
powiat poznański około 800 uczniów miało
okazję zdobyć wiedzę dotyczącą kultury i historii oraz nowe umiejętności w zakresie tańca
i sportu pod okiem brazylijskich instruktorów.
Około 200 osób wzięło udział w zajęciach zorganizowanych w sali sesyjnej starostwa i podczas Międzynarodowych Warsztatów Tańca
Współczesnego organizowanych przez Polski
Teatr Tańca w Poznaniu, a brazylijscy trenerzy

… fabrykę firmy Solaris w Bolechowie,…
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…oraz zabytkowy kościół w Kicinie.

Podczas pobytu delegacji z São José dos
Pinhais był również czas na zaprezentowanie
polskiej kultury. Goście poznali szlak drewnianych kościołów, w tym kościół pw. Św. Józefa w Kicinie. Zachwyciły ich również zbiory
w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie.
Brazylijczycy wrócili bogatsi o nowe doświadczenia a także ustalenia dotyczące poszerzenia zakresu działań pomiędzy obydwoma samorządami w ciągu kolejnych lat współpracy.
Hanna Kolanowska-Pogrzebna
Referat Współpracy Zagranicznej
i Promocji Przedsiębiorczości
Gabinet Starosty

Fot. Tomasz Morawski

Poza uroczystym spotkaniem, brazylijscy
goście odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach, gdzie zwiedzili m.in. laboratorium tyfloakustyczne, muzeum tyflologiczne i park orientacji przestrzennej. Następnie
goście uczestniczyli w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego w firmie Solaris
w Bolechowie. Ale to nie były jedyne miejsca, którymi może się pochwalić powiat poznański w zakresie edukacji. Kolejnym z nich
było Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie. Uczniowie zachwycili gości pokazem umiejętności nabytych podczas lekcji
wychowania fizycznego od brazylijskich instruktorów, wywołując tym samym ogromne
wzruszenie delegacji. Brazylijczycy obejrzeli
również internat i nowo wybudowane boisko
lekkoatletyczne.

Fot. Tomasz Morawski

zebrali doświadczenia w pracy w Europie oraz
byli ambasadorami kultury i tradycji brazylijskich. Powstały prace naukowe w zakresie
zachowania tradycji i polskiego dziedzictwa
kulturowego w Brazylii. Po spotkaniu goście
otrzymali specjalnie wydaną na tę okoliczność publikację pt. „10 lat współpracy powiatu
poznańskiego z São José dos Pinhais”, która
w kronikarski sposób podsumowuje wszystkie
dotychczasowe działania.

Uroczyste podsumowanie 10 lat partnerstwa odbyło się 12 września na Sali Sesyjnej w rocznicę podpisania umowy o współpracy.
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Zdrowe i smaczne grillowanie
w Swarzędzu
„Pożegnanie lata” to hasło kolejnej edycji akcji medialnej „Wiecie co jecie
w poznańskim powiecie”, mającej na celu zapoznanie mieszkańców z zasadami
zdrowego żywienia, zaszczepienie mody na zdrowy tryb życia i zmianę złych
praktyk żywieniowych. Czwarta edycja imprezy odbyła się 10 września br.
w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Głównym
punktem programu był pokaz grillowania z wykorzystaniem wysokiej jakości
produktów i bazar warzywny.
matyką zaburzeń żywieniowych, takich jak
anoreksja czy bulimia.
W trakcie imprezy uczniowie podzieleni
na zespoły przygotowywali potrawy, które
następnie zostały ocenione w konkursie na
najładniej podane i najsmaczniejsze danie
z grilla. Oprócz tego w programie standardowo znalazły się bezpłatne porady dietetyków,

Fot. Michał Dziedzic

Tym razem w imprezie udział wzięły
wszystkie szkoły powiatu poznańskiego. Ma
to związek z nową formułą akcji, która teraz
prowadzona będzie z większą częstotliwością
we wszystkich szkołach. Ponadto Powiat Poznański po raz pierwszy zaprosił do współpracy Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
Będą one zapoznawać uczestników z proble-

Tematem wiodącym tej akcji medialnej było grillowanie.
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Fot. Michał Dziedzic

niepokojących trendów to głównie złe odżywianie, a więc jedzenie wysoko przetworzonych
dań typu fast food, połączone z brakiem ruchu.
Dlatego władze powiatu poznańskiego postanowiły rozpocząć cykliczną akcję promującą ekologiczną i zdrową żywność oraz producentów
oferujących tradycyjne lokalne produkty.

Uczniowie przekonywali, że grillowane potrawy mogą być zarówno estetyczne jak i zdrowe. Na zdjęciu danie najwyżej ocenione przez jury konkursu.

badania profilaktyczne wykonywane przez
pracowników Szpitala w Puszczykowie oraz
ważenie i mierzenie młodzieży szkolnej.

Pierwsza edycja „Wiecie co jecie w poznańskim powiecie” odbyła się w listopadzie
2012 r. w Zespole Szkół w Puszczykowie i połączona była z obchodami Europejskiego Dnia
Zdrowego Jedzenia i Gotowania organizowanego przez Komisję Europejską. Kolejna impreza miała miejsce w lutym br. w filii Zespołu
Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Murowanej Goślinie i była doskonałą okazją
do otwarcia nowej pracowni gastronomicznej.
Poprzednia akcja odbyła się także w „Swarzędzkiej Jedynce” w kwietniu tego roku.

Obecnie co piąty uczeń w Polsce ma nadwagę, w ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci z otyłością wzrosła aż trzykrotnie. Przyczyny tych

Fot. Michał Dziedzic

Anna Kozłowska
Gabinet Starosty

Jan Grabkowski, Starosta Poznański pogratulował uczestnikom i zwycięzcom konkursu na najładniej podane i najsmaczniejsze
danie z grilla.
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Nagroda Starosty Poznańskiego 2013
Znasz kogoś, kto działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej powiatu
poznańskiego? Kogoś kto wspiera, aktywizuje i integruje mieszkańców swojej
okolicy? A może prowadzi projekty z zakresu kultury, edukacji, sportu czy
promocji zdrowia? Jeśli tak, zgłoś jego kandydaturę do Nagrody Starosty
Poznańskiego 2013!
Celem tego wyróżnienia jest uhonorowanie
mieszkańców i podmiotów z powiatu poznańskiego, którzy poprzez działalność gospodarczą i obywatelską przyczyniają się do rozwoju
społeczności lokalnej. Nagroda przyznawana
jest osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w trzech kategoriach:
1) przedsiębiorczości,
2) inicjatyw obywatelskich,
3) organizacji pozarządowych.
Nagrodę przyznaje się za działania na
rzecz lokalnej społeczności powiatu poznańskiego. Wybór następuje wg. kryteriów
wskazanych w Regulaminie przyznawania
Nagrody Starosty Poznańskiego, do których
należy m.in.: działalność na rzecz ochrony
środowiska, kształtowanie pozytywnych
postaw wśród mieszkańców powiatu, wykazywanie się postawą prospołeczną w prowadzeniu działalności, stosowanie zasad
biznesu odpowiedzialnego społecznie, inicjowanie nowatorskich form aktywności
społeczno-kulturalnej, rozwijanie powiatowego środowiska artystycznego, wspieranie
i upowszechnianie wolontariatu, aktywizowanie w tym celu społeczności lokalnych,
dbanie o ochronę dziedzictwa kulturowego
i troska o lokalne zabytki, realizacja inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
w powiecie poznańskim, organizacja akcji
edukacyjnych i popularyzatorskich z zakresu wiedzy o regionie, społeczeństwie obywatelskim, przedsiębiorczości.
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Z wnioskiem o przyznanie Nagrody może
wystąpić m.in.: grupa co najmniej 100 mieszkańców powiatu poznańskiego, grupa co najmniej trzech organizacji społecznych lub stowarzyszeń, organy oraz jednostki pomocnicze
gmin z powiatu poznańskiego.
Wniosek musi być podpisany i zawierać
dane identyfikujące kandydata, informacje
dotyczące dotychczasowej działalności oraz
uzasadnienie wskazujące znaczenie osiągnięć
kandydata dla powiatu poznańskiego. Ponadto wniosek powinien zawierać informację
o dotychczas otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach, ze szczególnym wyróżnieniem
tych o charakterze lokalnym oraz wskazanie
kategorii Nagrody, do której kandydat jest
zgłaszany.
Wnioski można składać do 1 listopada
2013 r. poprzez e-mail:
michal.dziedzic@powiat.poznan.pl lub pocztą na adres:
Gabinet Starosty, Starostwo Powiatowe
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
Pełny regulamin dostępny jest na stronie
internetowej www.powiat.poznan.pl
Michał Dziedzic
Asystent Starosty
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Jubileusz 20-lecia Volkswagen Poznań
Spółka Volkswagen Poznań obecna jest na polskim rynku już od 20 lat. Z tej
okazji w poniedziałek, 2 września br., odbyła się uroczysta gala podsumowująca
dwie dekady działalności firmy w Wielkopolsce.
W Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu odbył się jubileuszowy
koncert Raya Wilsona, aukcja charytatywna
na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi oraz pokaz multimedialny prezentujący historię spółki. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu w Poznaniu: Jan Grabkowski, Starosta
Poznański oraz Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański.
W ciągu 20 lat Volkswagen Poznań stał się
jednym z największych pracodawców w regionie. Firma od początku działalności kładła
nacisk na rozwój, nowoczesność oraz wysoką
klasę produkowanych w Poznaniu i Swarzędzu samochodów. Jednak działalność spółki to
nie tylko produkcja samochodów użytkowych
– przedsiębiorstwo aktywnie wspiera również
lokalne społeczności.

Klasy patronackie Volkswagena w Zespole
Szkół nr 1 w Swarzędzu od momentu utworzenia cieszą się niesłabnącą popularnością.
Nauka w nich zapewnia młodzieży doskonałe
kształcenie zawodowe i daje szanse na późniejsze zatrudnienie w firmie. Volkswagen
Poznań objął swoim patronatem następujące
profile: monter mechatronik, elektromechanik
pojazdów samochodowych / mechanik pojazdów samochodowych, mechanik automatyki
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych.
Współpraca Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
i „Swarzędzkiej Jedynki” dowodzi, że dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb coraz
bardziej wymagającego rynku pracy przynosi efekty. Absolwenci szkoły dzięki specjalistycznemu szkoleniu uzyskują doświadczenie
i kwalifikacje pożądane przez pracodawców.

Za wzorcową może uchodzić niezwykle
udana współpraca z Powiatem Poznańskim.

Fot. Tomasz Skupio

Anna Kozłowska
Gabinet Starosty

Jan Grabkowski, Starosta Poznański podziękował za wzorcową współpracę Volkswagena z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu.
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UCHWAŁY
podjęte podczas Sesji Rady Powiatu w Poznaniu
w dniu 28 sierpnia 2013 roku
Uchwała Nr XXX/286/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/127/IV/2012 Rady
Powiatu w Poznaniu z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie: powierzenia Gminie Swarzędz zadania zarządzania drogą powiatową nr 2512P w zakresie realizacji
zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką
z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz”.

zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, zostanie ponownie przekazana Gminie Swarzędz
na kontynuowanie realizacji powierzonego zadania
w 2013 r. na podstawie odrębnego porozumienia.”

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 260),
Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XV/127/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie: powierzenia
Gminie Swarzędz zadania zarządzania drogą powiatową nr 2512P w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ulicę Rabowicką z drogą krajową
nr 92 w m. Jasin, gm. Swarzędz” zmienionej uchwałą
Nr XX/183/IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia
30 sierpnia 2012 r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/224/
IV/2012 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 grudnia
2012 r., §2 otrzymuje brzmienie:
„1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą
powiatową w zakresie przedstawionym w § 1, nastąpi na
mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem
Miasta i Gminy Swarzędz a Zarządem Powiatu w Poznaniu, które określi także sposób finansowania zadania.
2. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, współfinansowane będzie w roku 2012 i 2013 ze środków Powiatu w kwocie 10.618.383,44 zł, z czego w 2012 roku
w kwocie 3.241.766,44 zł (w tym 50% środki finansowe
stanowiące dotację Gminy Swarzędz dla Powiatu Poznańskiego) oraz w 2013 roku w kwotach 7.369.891 zł
(wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego
2012) i 6.726 zł (stanowiących 50% niewykorzystanej przez Gminę Swarzędz części dotacji w 2012 r.),
z uwzględnieniem ust 3. W pozostałym zakresie zadanie finansowane będzie ze środków Gminy Swarzędz.
3. Kwota w wysokości 739.171 zł, stanowiąca zwrot
dotacji niewykorzystanej do dnia 30 czerwca 2013 r.
na podstawie porozumienia z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Swarzędz niektórych
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Uchwała Nr XXX/287/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie
Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2013.
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr
201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr
291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548)
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Dopiewo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację w roku 2013 zadań
własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie
połączenia autobusowego z Dopiewa do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w wysokości 25 500,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych).

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

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

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

§ 4.
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XXX/288/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia od Ministerstwa Edukacji Narodowej zadania z zakresu administracji rządowej.
Na podstawie art. 71d ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze
zm.), art. 43, art. 126 oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595)
oraz art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się wolę przyjęcia od Ministerstwa Edukacji
Narodowej do realizacji w okresie od 1.09.2013 r. do
31.12.2013 r. zadania z zakresu administracji rządowej
pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”.

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

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

§ 4.
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XXX/289/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia Gminie Dopiewo pomocy fi-

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

nansowej w formie dotacji celowej na wykonanie nasadzeń na terenie gminy Dopiewo w ramach Programu zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego.
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 ze zmianami: 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, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092,
Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707,
Nr 240 poz. 1429, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz.
1548) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami: z 2008 r. Nr 111
poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz.
1055, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz.
1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 20 poz. 106, Nr 79 poz.
666, Nr 130 poz. 1070, Nr 215 poz. 1664, z 2010 r. Nr 21
poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 40 poz. 227, Nr 76 poz. 489,
Nr 119 poz. 804, Nr 152 poz. 1018 i 1019, Nr 182 poz.
1228, Nr 229 poz. 1498, Nr 249 poz. 1657, z 2011 r. Nr
32 poz. 159, Nr 63 poz. 322, Nr 94 poz. 551, Nr 99 poz.
569, Nr 122 poz. 695, Nr 178 poz. 1060, z 2012 r. poz.
460, poz. 951, poz. 1342, poz. 1513, z 2013 r. poz. 21, poz.
139, poz. 165) oraz art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595),
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Udziela się Gminie Dopiewo pomocy finansowej
w formie dotacji celowej w kwocie 20.000 zł. na wykonanie nasadzeń na terenie gminy Dopiewo w ramach
Programu zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego.
2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji i jej rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy
Powiatem Poznańskim i Gminą Dopiewo.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XXX/290/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 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
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powiatowym (Dz. U. z 2013r, poz. 595), 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:
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 2013r. Nr 1680/2013, zmienionej
uchwałą Zarządu z dnia 1 lutego 2013r. Nr 1712/2013,
zmienionej uchwałą Rady z dnia 13 lutego 2013 Nr
XXV/229/IV/2013, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia
26 lutego 2013r. 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 2013r. 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, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
W paragrafie 1:
1. Zwiększa się o kwotę 918.383 zł dochody budżetu
Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą
213.318.769 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:
1) zmniejsza się o kwotę 147.512 zł dochody bieżące,
które po zmianie wynoszą 201.652.104 zł (zgodnie
z załącznikiem nr 1 i 1A),
2) zwiększa się o kwotę 1.065.895 zł dochody majątkowe, które po zmianie wynoszą 11.666.665 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 4.905 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
16.392.078 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2.
W paragrafie 2:
1. Zwiększa się o kwotę 918.383 zł wydatki budżetu
Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą
232.266.688 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:
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1) Zwiększa się o kwotę 403.212 zł wydatki bieżące,
które po zmianach wynoszą 188.087.181 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2A),
2) Zwiększa się o kwotę 515.171 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 44.179.507 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym dotacje
majątkowe zwiększa się o kwotę 350.171 zł, które
po zmianach wynoszą 8.883.823 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 4.905 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
16.392.078 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),
2) zwiększa się o kwotę 230.241 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które po
zmianach wynoszą 93.398.935 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
3) zwiększa się o kwotę 1.644 zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które po zmianie wynoszą 6.641.067 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
4) zmniejsza się o kwotę 11.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań realizowanych w drodze
umów i porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą
5.031.775 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
5) zmniejsza się o kwotę 475.361 zł wydatki przeznaczone na dotacje bieżące udzielane z budżetu,
które po zmianie wynoszą 4.520.999 zł (zgodnie
z załącznikiem nr 6), w tym:
c) zmniejsza się o kwotę 475.361 zł dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, które po zmianach wynoszą
1.189.639 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6C),
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 9.480.898 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 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).

§ 4.
W paragrafie 7:

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

Zwiększa się o kwotę 252.068 zł rezerwy, które po
zmianie wynoszą 1.200.534 zł, w tym:
1. Zwiększa się rezerwę ogólną przeznaczoną na wydatki bieżące o kwotę 38.398 zł, która po zmianie wynosi 285.864 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),
4. zwiększa się o kwotę 213.670 zł rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu oświaty, która po zmianie
wynosi 459.670 zł.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XXX/292/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.

w sprawie: powierzenia Gminie Mosina zadania zarządzania drogą powiatową nr 2465P na odcinku
ul. Leszczyńskiej w m. Mosina.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
Uchwała Nr XXX/291/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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:

§ 1.
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,
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.

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

1. Powierza się Gminie Mosina zadanie zarządzania
drogą powiatową nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńskiej
w m. Mosina w zakresie dotyczącym wykonania projektu budowy sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Krasickiego, będące zadaniem Powiatu.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2.
1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą
powiatową w zakresie przedstawionym w § 1, nastąpi
na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Gminy Mosina a Zarządem Powiatu w Poznaniu, które określi także sposób finansowania zadania.
2. Zadanie, o którym mowa w §l ust 1, finansowane będzie przez powiat poznański w kwocie stanowiącej 50%
kosztów całkowitych lecz nie większej niż 11 000,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcyzłotych), a w pozostałej części ze środków własnych Gminy Mosina.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
Uzasadnienia do uchwał Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2013 r. znajdują się wraz z załącznikami i objaśnieniami na
stronie na stronie internetowej bip.powiat.poznan.pl, w zakładce
Uchwały Rady Powiatu.
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu
od 24 czerwca do 23 sierpnia 2013 r.

I. Zarząd Powiatu odbył 11 protokołowanych
posiedzeń: 26 czerwca, 2, 3, 9, 16, 19, 29 lipca,
5, 14, 20, 22 sierpnia 2013 r.

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 27 postanowień
(w tym 4 postanowienia o nie uzgodnieniu),
2. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
wykonanie 80 zdjęć, dotyczących produktu turystycznego „Aktywnie dookoła Poznania” – w wysokości 1.600,00 zł brutto. Zdjęcia zostaną wykonane
podczas imprez plenerowych, realizowanych przez
Wydział Promocji od czerwca do września 2013 r.,
przez Tomasza Szwajkowskiego z Poznania,
3. w sprawie zatwierdzenia treści porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim a Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną oraz Stowarzyszeniem
Metropolia Poznań w sprawie udziału w 24 edycji Targów Regionów i Produktów Turystycznych
Tour Salon. Na mocy ww. porozumienia Powiat
Poznański pokryje koszty wykonania zabudowy
targowej, w kwocie 14.829,75 zł brutto (tj. 1/3
kosztów udziału w imprezie targowej). Targi odbędą się w dniach 17-19.10.2013 r.,
4. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gadżetów reklamowych
z logo Powiatu Poznańskiego (1000 kubków); zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej,
5. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów
umowy ZP.27300043.2012 o świadczenie usługi kompleksowej zawartej z ENEA S.A. w dniu
25.05.2012 r. Zmiany związane są z powstaniem
3 nowych punktów odbioru energii elektrycznej
oraz zmniejszeniem powierzchni użytkowej OWR
w Kobylnicy, przez co została zmniejszona moc
umowna z 27kW do 14kW,
6. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie sali
gimnastycznej z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1”.
Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie terminu
wykonania ww. zadania Przedsiębiorcy Bogda-
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7.

8.

9.

10.

nowi Mrozowskiemu, prowadzącemu działalność
gospodarczą pod firmą ABK-Projekt z siedzibą
w Zielonej Górze, z uwagi na przedłużenie terminu zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego
o 3 miesiące. Przewidywany łączny czas na realizację przedmiotu umowy – 8 miesięcy od dnia
podpisania umowy,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na
sporządzenie opinii, dotyczącej stanu instalacji systemu alarmu przeciwpożarowego budynków DPS
w Lisówkach z Przedsiębiorcą Anetą Michalak,
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
Aneta Michalak ARS z siedzibą w Poznaniu, za
kwotę 3.813,00 zł brutto,
w sprawie przekazania aparatów fotograficznych
dla Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu (5 szt.) oraz
tablicy magnetycznej dla Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. Wyposażenie, będące przedmiotem
przekazania zostało w 100% zamortyzowane i posiada wartość księgową 0,00 zł,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na promocję powiatu poznańskiego poprzez zamieszczenia ogłoszenia o treści informacyjnej
w cyklu redakcyjnym Gazety Wyborczej Poznań „Spacery po Wielkopolsce” oraz w serwisie
www.poznan.gazeta.pl – w wysokości 1.845,00 zł
brutto. Artykuł promować będzie produkt turystyczny „Śladami podróżników dookoła Poznania”
oraz aplikację mobilną TRAMPek, poświęconą
produktowi turystycznemu,
w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację urządzeń melioracji wodnej szczegółowej.
Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe
w ogólnej kwocie 250.000,00 zł, dla następujących
spółek:
a) Poznański Związek Spółek Wodnych w imieniu następujących spółek gminnych:
− Gminnej Spółki Wodnej Czerwonak
– 11.822,88 zł
− Gminnej Spółki Wodnej Dopiewo
– 20.679,66 zł
− Gminnej Spółki Wodnej Komorniki
– 4.950,75 zł
− Spółki Wodno-Ściekowej Miasta Luboń
– 939,60 zł
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−

Gminnej Spółki Wodnej Rokietnica
– 16.489,14 zł
− Gminnej Spółki Wodnej Stęszew
– 19.180,35 zł
− Gminnej Spółki Wodnej Suchy Las
– 14.159,99 zł
− Gminnej Spółki Wodnej Tarnowo Podgórne – 21.030,07 zł
b) Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu
w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Zlewni
Mogielnicy Wschodniej Buk – 10.615,86 zł
c) Gminna Spółka Wodna Kleszczewo
– 17.595,80 zł
d) Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu
w imieniu Spółki Drenarskiej Wielka Wieś
– 771,75 zł
e) Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu w imieniu Spółki Drenarskiej Pawłówko
– 771,75 zł
f) Związek Spółek Wodnych w Nowym Tomyślu w imieniu Spółki Drenarskiej Żegowo
– 578,81 zł
g) Spółka Wodno-Melioracyjna „Trojanka” Murowana Goślina -15.434,91 zł
h) Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Pobiedziska – 30.869,81 zł
i) Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Swarzędz – 21.608,87 zł
j) Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie
w imieniu Gminnej Spółki Wodnej Kórnik
– 17.000,00 zł
k) Gminna Spółka Wodna Kostrzyn Wlkp.
– 25.500,00 zł.
Zgodnie z trybem postępowania o udzielenie dotacji
spółkom wodnym, zawartym w Uchwale Rady Powiatu w Poznaniu, kwotę 250.000,00 zł postanowiono podzielić w następujący sposób:
– 75% kwoty rozdzielono na wszystkie spółki wg
kryterium długości rowów melioracyjnych,
którymi dana spółka zarządza,
– 25% kwoty rozdzielono na spółki o najwyższej
ściągalności składek za 2012 rok, zachowując
przy tym również zasadę, aby przyznana dotacja nie przekraczała kwoty, o którą dana spółka wnioskowała,
11. w sprawie przyznania środków finansowych na organizację konferencji dyrektorów Starostwa Powiatowego w Poznaniu – w wysokości do 21.000,00 zł
brutto. Konferencja dyrektorów związana będzie
z ochroną środowiska, a odbędzie się w dniach 1920 września 2013 r. w Ośrodku Kama w Sierakowie,
12. w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na
przeprowadzenie cyklu szkoleń w ramach realizacji
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13.

14.

15.

16.

programu „Promocja Ekologii Poprzez Edukację”
– w wysokości do 53.000,00 zł. Szkolenia odbywać
się będą od sierpnia do grudnia 2013 r. w Ośrodku
Edukacji Przyrodniczej w Chalinie,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozliczenia udzielanych dotacji z przeznaczeniem dla Gminy Komorniki – na dofinansowanie modernizacji
budynku z przeznaczeniem na Komisariat Policji
w Komornikach. Sprawozdanie końcowe z rozliczenia udzielonej dotacji znajduje się w załączniku
do uchwały. Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich sprawdził
sprawozdanie przedstawione przez Gminę Komorniki ze sposobu realizacji dotacji pod względem merytorycznym i nie wniósł uwag,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na realizację,
na potrzeby ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie w ramach projektu: „Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy
SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, szkoleń na prawo jazdy kategorii C1 oraz kwalifikację
wstępną przyspieszoną. Zarząd zatwierdził wybór
oferty złożonej przez wykonawcę zaproszonego do
wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Ośrodek Szkolenia Zawodowego MOTOMEX Łukasz Walkiewicz z siedzibą Pniewach, który zaproponował realizację zamówienia za kwotę 117.000,00 zł brutto.
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został
na okres do 30.11.2013 r.,
w sprawie podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości położonej w Rokietnicy,
działka nr 144/19, przeznaczonej do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz, który stanowi załącznik do uchwały, podlega
wywieszeniu na okres 21 dni w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 oraz w budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 8. Ponadto
informację o wywieszeniu wykazu podaje się do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.
bip.powiat.poznan.pl,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
na wykonanie drogi dojazdowej do boiska lekkoatletycznego przy ZS w Puszczykowie. Umowa zostanie zawarta z Przedsiębiorcą Jackiem Malepszy,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
P.U.H. Jacek Malepszy z siedzibą w Lesznie, za
kwotę 12.000,00 zł brutto,
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17. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na
pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowa, której
przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie
i wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia sali
konferencyjnej w budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, zostanie zawarta z Przedsiębiorcą Januszem Węclewicz, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Janusz Węclewicz
Nadzór i Projektowanie z siedzibą w Poznaniu.
Wartość prac ustalono na kwotę 3.200,00 zł brutto,
18. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup
czasu antenowego na emisję bilbordu reklamowego przy programie „80 dni dookoła lata” i zwiastunach tego programu na potrzeby promocji produktu turystycznego „Aktywnie dookoła Poznania”
– w wysokości 12.054,00 zł brutto. Na antenie
TVP Poznań zostanie wyemitowanych dwanaście
billboardów reklamowych przy zwiastunach i odcinku promującym „Rajd Rodzinny po Wielkopolskim Parku Narodowym”, który odbędzie się w ramach produktu turystycznego „Aktywnie dookoła
Poznania”. Odcinek dotyczący rajdu był składową
programu ,,80 dni dookoła lata”. Bilbordy zostały
wyemitowane według następujących założeń:
− dziesięć po emisji zwiastunów odcinka „Rajd
Rodzinny po Wielkopolskim Parku Narodowym” w paśmie 17:00 – 22:30, w terminie od
25.07 – 30-07.2013 r.
− dwa po emisji premierowej odcinka i po emisji jego powtórki, w terminie 31.07.2013 r.
i 15.08.2013 r.
Premierowa emisja odcinka nastąpiła na antenie wszystkich ośrodków regionalnych TVP, 31 lipca 2013 roku,
w paśmie 17:00 – 20:00,
19. w sprawie przekazania skargi Pana K.D. na uchwałę Komisji Konkursowej o odmowie dopuszczenia do konkursu na stanowisko dyrektora ZS im.
Adama Wodziczki w Mosinie do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu wraz z wniesieniem o oddalenie skargi,
20. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
ZS w Puszczykowie – panu Przemysławowi Budzyńskiemu. Powierzono stanowisko na okres od
01.07.2013 r. do 31.08.2017 r.,
21. w sprawie wydania zezwolenia na używanie łodzi
motorowej podczas treningów zawodników KS
STOMIL POZNAŃ na Jez. Dębno, gm. Stęszew
– do asekuracji zawodników podczas treningów kajakowych. Zezwolenie wydane zostało na
okres zgrupowania sekcji kajakowej Klubu – od
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04.07.2013 r. do 18.07.2013 r. w godz. 10.00-12.00
oraz 15.30-18.00,
22. w sprawie dofinansowania zadań edukacyjnych,
realizowanych przez szkoły prowadzone przez Powiat Poznański w 2013 r. Zarząd postanowił przyznać środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł na
dofinansowanie udziału drużyny żeńskiej i męskiej
ZS w Bolechowie w zawodach „Sprawni jak żołnierze” (zawody ogólnopolskie),
23. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii, dotyczącej
pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków
dróg powiatowych na terenie powiatu grodziskiego nr:
− 3586P Szczepowice – Łagiewniki od km 0+000
do km 2+020;
− 2454P Modrze – Maksymilianowo od km
8+463 do km 10+126;
− 3594P Łubnica – Parzeczewo od km 2 +255 do
km 3+332;
− 3595P Zielęcin – Wąbiewo od km3 + 488 do
km 3+ 817;
− 3592P Kotowo – Karczewo od km 3+874 do
km 4+594;
na terenie powiatu grodziskiego, dotychczasowej kategorii. Ww. drogi zlokalizowane są na terenie powiatu grodziskiego i za wyjątkiem drogi powiatowej nr
2454P nie posiadają przedłużenia na terenie powiatu
poznańskiego. Odcinek drogi powiatowej nr 2454P
przebiegający przez powiat poznański zlokalizowany
jest na terenie gminy Stęszew i nie spełnia ustawowej
definicji drogi powiatowej, w związku z czym przeznaczony jest również do pozbawienia dotychczasowej
kategorii i zaliczenia do kategorii dróg gminnych. Ze
względu na to, że zarządca ww. drogi pozbawia dotychczasowej kategorii odcinek o długości 1,663km, przez
co nie zapewnia jej połączenia z drogą wojewódzką,
w dniu 24.06.2013 r. wyjaśniono z pracownikiem starostwa powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim zasadność zmiany kategorii przedmiotowego odcinka.
Rada Powiatu Grodziskiego podejmie równocześnie
uchwałę o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych
drogi gminnej, która zapewni jej ciągłość,
24. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych na wykonanie, dostawę
i montaż tablic informacyjnych na potrzeby promocji produktu turystycznego „Śladami podróżników dookoła Poznania” Powiatu Poznańskiego,
przedsiębiorstwu: Grafitech Czesław Motylewski
z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 15.202,80 zł brutto. Tablice zostaną zamontowane przed obiektami,
które wchodzą w skład ww. produktu turystycznego, a są to: Zamek w Kórniku, Zakon o. Werbistów
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25.

26.

27.

28.

w Chludowie, Muzeum – Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie. W związku z trwającą modernizacją obiektu w Rogalinie zakup, tablicy został
odłożony do 2015 r.,
w sprawie uchwalenia projektu założeń do budżetu
Powiatu Poznańskiego na rok 2014. Zarząd przyjął
następujące wysokości wskaźników:
− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych 4% (3% w 2013 r.)
− nominalny wzrost wynagrodzeń brutto 4%,
(pracownicy oświatowi: wg odrębnych przepisów, pracownicy administracyjni 4%; PINB
wg zawiadomienia Wojewody),
− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
inwestycyjnych 2,5% (2,5%),
− przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 3.740,00 zł (3.700,00 zł),
− minimalne wynagrodzenie za pracę 1.680,00 zł
(1.600,00 zł),
− odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego
1.200,00 zł (1.150,00 zł),
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usług polegających na holowaniu
i przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Poznańskiego usuniętych
w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Konsorcjum: Zakład
Usług Motoryzacyjnych i Transportowych POLHOL Pomoc drogowa Andrzej Mocydlarz z siedzibą w Poznaniu – Lider, Auto Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, Marian Chara z siedzibą
w Poznaniu – Partner, PERS Roman Pers z siedzibą
w Suchym Lesie – Partner, które zaproponowało
realizację zamówienia za kwotę 297.138,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został
na okres od dnia 23.07.2013 r. do dnia 23.07.2014
r. Na realizację zadania zamawiający zamierzał
przeznaczyć kwotę 381.997,00 zł brutto,
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją przebudowy budynków magazynowo-gospodarczych, oznaczonych
symbolami D i 8 wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania, dla potrzeb SOS-W dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, a także rozbudową o łącznik, zatwierdzenia SIWZ, powołania
komisji przetargowej,
w sprawie zlecenia organizacji seminarium szkoleniowego dla szefów Wydziałów Ochrony Śro-
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29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostw powiatowych i urzędów miejskich na prawach powiatu
województwa wielkopolskiego Przedsiębiorstwu
Wielobranżowemu BEHAPOWIEC Aurelia Reślińska z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, za
kwotę 29.979,00 zł brutto (na organizację szkolenia otrzymano dotację z WFOŚiGW w wysokości
15.000,00 zł),
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach
zamówienia uzupełniającego do umowy nr
ZP.272.3.000015.2013 z dnia 03.06.2013 r., dotyczącej zadania pn. Remont korytarza, portierni,
wybranych pomieszczeń w piwnicy w segmencie
A i B z wykonaniem zabezpieczeń ppoż., malowanie toalet, naprawa miejscowa elewacji budynku
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, zatwierdzenia NWZ, powołania
komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Zakład Ogólnobudowlany
Adam Zając z siedzibą w Szamotułach,
w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji
zadania publicznego pn. Światowy Przegląd Folkloru „Integracje 2013”,
w sprawie zlecenia dostawy usług certyfikacyjnych
w zakresie wytwarzania, wydawania, zawieszania
i unieważniania certyfikatów, bezpiecznego podpisu elektronicznego Krajowej Izbie Rozliczeniowej
SA w Warszawie, do kwoty 8.000,00 zł brutto,
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prawa
trwałego zarządu do nieruchomości położonej
w Murowanej Goślinie przy ul. Szkolnej 1, pomiędzy ZS im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich
w Rokietnicy a ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 2013,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.
Umowa zostanie zawarta ze spółką SYSTHERM Danuta Gazińska spółka jawna z siedzibą w Poznaniu,
za kwotę 12.853,50 zł brutto. Klimatyzatory zostaną
zamontowane w ZS w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, w gabinecie dyrektora, sekretariacie
oraz pokoju nauczycielskim tj. w pokojach znajdujących się na poddaszu budynku, w których w okresie letnim panują bardzo wysokie temperatury,
w sprawie powierzenia pani Bożenie Mazur stanowiska dyrektora SOS-W im. Janusza Korczaka
w Mosinie. Powierzenie stanowiska następuje na okres 5 lat szkolnych tj. od 1.09.2013 r. do
31.08.2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty wyraził zgodę na przedłużenie pani Mazur stanowiska,
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37.

38.
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a Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała
wniosek,
w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego
panu Przemysławowi Budzyńskiemu, dyrektorowi
ZS w Puszczykowie. Zarząd postanowił przyznać
ww. dodatek w wysokości 1.000,00 zł na okres od
01.07.2013 r. do 31.08.2013 r.,
w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na
przeprowadzenie forum z udziałem policjantów
i strażaków – w wysokości 12.000,00 zł. Forum,
zorganizowane wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, odbędzie w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie w dniach 29-30.08.2013 r. Forum ma na celu
wypracowanie prawidłowych procedur postępowania podczas występowania na terenie Powiatu
Poznańskiego anomalii pogodowych,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
na naprawę i uregulowanie nawierzchni na terenie
SOS-W w Owińskach. Umowa zostanie zawarta
z Przedsiębiorcą Grzegorzem Sobolewskim, prowadzącym działalność pod firmą Zakład Kształtowania Zieleni „Gardens” Grzegorz Sobolewski
z siedzibą w Promnicach, za kwotę 68.729,94 zł
brutto. Prace polegać będą na ułożeniu oporników
betonowych dla dróg dojazdowych i chodnika,
wyrównaniu nawierzchni i regulacji studni kanalizacyjnej oraz uporządkowaniu trawników przy
ułożonych opornikach,
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę regałów dla
potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Słowackiego 8; zatwierdzenia SIWZ; powołania
komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia
zaplanowany został na okres 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup pakietu promocyjnego podczas obchodów
33. rocznicy powstania „Solidarności” – w wysokości 2.000,00 zł brutto. Wykonawcą zadania jest
Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. W ramach pakietu promocyjnego zostanie umieszony
i zaprezentowany logotyp powiatu poznańskiego
na wszystkich materiałach reklamowych, drukach okolicznościowych, na chustach wręczanych
uczestnikom podczas Parady Motocyklowej, odbywającej się w ostatnich dniach sierpnia, a także
na stronie internetowej Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” oraz na facebooku.
Ponadto, baner zostanie umieszczony podczas
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spotkania byłych i obecnych działaczy „Solidarności” z regionu oraz powiatu poznańskiego,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na przebudowę budynków magazynowo-gospodarczych, oznaczonych symbolami D i 8 wraz ze
zmianą sposobu ich użytkowania, dla potrzeb
SOS-W dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku
w Owińskach, a także rozbudowę o łącznik. Zarząd
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Zakład
Ogólnobudowlany KOMPLEX Wycisk Zbigniew
z siedzibą w Tulcach, za kwotę 2.270.352,90 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został
na okres do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na realizację zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 2.727.682,67 zł brutto,
w sprawie współfinansowania, przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nasadzeń śródpolnych na
terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz
Parku Krajobrazowego Promno. Zarząd na ww. cel
postanowił przeznaczyć kwotę 30.000,00 zł. Wykonanie zadania, które polegać będzie na nasadzeniu
ok. 650 sztuk sadzonek drzew oraz zabezpieczeniu
ich palikami (2 szt. na drzewko), zostało powierzone Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Przewidywany koszt wykonania zadania wynosić będzie 60.000,00 zł, udział
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego wyniesie – 30.000,00 zł,
w sprawie upoważnienia Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 18, do wyłonienia Wykonawcy oraz do zrealizowania na
rzecz Powiatu Poznańskiego prac polegających
na wykonaniu nasadzeń śródpolnych na terenie
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku
Krajobrazowego Promno,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
organizację poczęstunku, podczas V Mistrzostw
Samorządów Powiatowych Województwa Wielkopolskiego w Strzelectwie Sportowym – w wysokości 5.000,00 zł. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu
2013 r. Zawodnicy – przedstawiciele władz samorządowych z Województwa Wielkopolskiego będą
walczyć m.in. o Puchar Przewodniczącego Rady
Powiatu w Poznaniu oraz Starosty Poznańskiego,
w sprawie powierzenia panu Przemysławowi Wantuchowi stanowiska dyrektora ZS nr 2 w Swarzędzu. Powierzenie następuje na okres 5 lat szkolnych
tj. od 01.09.2013 r. do 31.08.2018 r. Wielkopolski
Kurator Oświaty wyraził zgodę na przedłużenie
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panu P. Wantuchowi stanowiska, a Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wniosek,
w sprawie powierzenia panu Wojciechowi Kaczmarkowi stanowiska dyrektora ZS w Rokietnicy.
Powierzenie stanowiska następuje na okres 5 lat
szkolnych tj. od 01.09.2013 r. do 31.08.2018 r. Wielkopolski Kurator Oświaty wyraził zgodę na przedłużenie panu W. Kaczmarkowi stanowiska, a Rada
Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wniosek,
w sprawie zakupu czujek tlenku węgla do programu pod nazwą „Czujka tlenku węgla może uratować twoje życie” za kwotę 10.000,00 zł. Program
realizowany jest w ramach inicjatywy Powiatowej
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Wśród osób,
które prawidłowo odpowiedzą na pytania zawarte
w ankiecie konkursowej z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w domu, zostaną rozlosowane
czujki tlenku węgla,
w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia artykułów informacyjnych na temat Powiatu Poznańskiego w dwóch kolejnych wydaniach wydawnictwa internetowego Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego – „Europejski Magazyn Internetowy
EuroPartner” w kwocie do 3.500,00 zł brutto,
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.272.3.00015.2013 z dnia
03.06.2013 r., dotyczącej zadania pn. Remont korytarza, portierni, wybranych pomieszczeń w piwnicy w segmencie A i B z wykonaniem zabezpieczeń ppoż., malowanie toalet, naprawa miejscowa
elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez wykonawcę zaproszonego do wzięcia udziału w negocjacjach tj.
Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając z siedzibą
w Szamotułach, który zaproponował realizację
zamówienia za kwotę 11.700,00 zł brutto. Termin
realizacji zamówienia – do 1 miesiąca od dnia
podpisania umowy,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę gadżetów reklamowych z logo Powiatu
Poznańskiego. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz z siedzibą w Warszawie, która zaoferowała
realizację zamówienia za kwotę 6.350,00 zł brutto.
Termin realizacji zadania zaplanowany został na
okres 21 dni roboczych od dnia przekazania ma-
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teriałów graficznych wykonawcy. W postępowaniu złożono 9 ofert, do kwoty 14.760,00 zł brutto,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
zakup nawigacji turystycznych na nagrody w konkursie emitowanym na antenie Radia Merkury za
kwotę 3.500,00 zł (w sklepie garmin24.pl Poznań).
Konkurs, dotyczący podróżników i miejsc z nimi
związanych w Powiecie Poznańskim, był emitowany na antenie Radia od 22 do 26 lipca 2013 r.,
w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania
publicznego pn. Mistrzostwa powiatu poznańskiego
w piłce nożnej dla chłopców rocznika 2001-2002,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na zakup usługi gastronomicznej w związku
z promocją Powiatu Poznańskiego na uroczystościach 33 rocznicy powstania „Solidarności”, które
odbędą się 31.08.2013 r. w Poznaniu, w kwocie
1.000,00 zł brutto,
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie do podejmowania wszelkich czynności
związanych z realizacją pilotażowej części projektu B 1.13 „Schematom STOP! Wspólne działania
instytucji pomocy społecznej i instytucji pomocy
i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie
i integracja społeczna Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, a w szczególności do podpisania
i złożenia wniosku, zawarcia umowy o dofinansowanie, zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektu, zawierania umów cywilnoprawnych wymaganych procesem wdrażania projektu,
podpisywania wniosków o płatności oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych procesem
wdrażania projektu, finansowego i merytorycznego rozliczania projektu zgodnie z zawartą umową,
w sprawie wyrażenia zgody na udział członków
Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz
Przewodniczących Komisji Rady Powiatu w Poznaniu w wyjeździe studyjnym pt. „Rozbudowa i modernizacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych” organizowanym przez firmę Ekorum
w dniach 18-21 sierpnia 2013 r. do Szwajcarii i przeznaczenia na ten cel kwoty 55.440,00 zł brutto,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy budynków magazynowo-gospodarczych, oznaczonych symbolami D i 8 wraz
ze zmianą sposobu ich użytkowania, dla potrzeb
SOS-W dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, a także rozbudową o łącznik.
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Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez
MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie
inż. Dariusz Śródecki z siedzibą w Kostrzynie,
które zaoferowało realizacje zamówienia za kwotę
43.050,00 zł brutto. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zaplanowane zostało na okres 10 miesięcy
od dnia zawarcia umowy na roboty budowlane. W postępowaniu złożono 3 oferty, do kwoty
46.738,77 zł brutto,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, obejmującego zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
w ramach promocji projektu „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka)
z drogą nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz
przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, gm. Swarzędz”.
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez
firmę MABIT Studio Realizacji Reklamowych
Waldemar Polcyn z siedzibą w Poznaniu, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 3.500,00 zł
brutto. W postępowaniu złożono 4 oferty, do kwoty 5.781,00 zł brutto,
w sprawie podniesienia kapitału zakładowego
spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana
Tytusa Dąbrowskiego” o kwotę 3.000.000,00 zł.
Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez utworzenie 3.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Wszystkie nowoutworzone udziały obejmuje dotychczasowy
wspólnik tj. Powiat Poznański. Udziały zostaną
pokryte w całości przez dotychczasowego wspólnika wkładem pieniężnym. Po dokonaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy spółki wyniesie 63.611.000,00 zł i będzie składać się z 63.611
udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy,
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową
technologii kotłowni na potrzeby DPS w Lisówkach, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji
przetargowej,
w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów do odbioru
z parkingu i demontażu pojazdów, wobec których
orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu
drogowym i których sprzedaż w drodze licytacji
nie dojdzie do skutku, firmę PERS Roman Pers
z siedzibą w Suchym Lesie,
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61. w sprawie upoważnienia przedsiębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdów, wobec
których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu
Poznańskiego w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym, firmę PERS Roman Pers
z siedzibą w Suchym Lesie,
62. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
regałów dla potrzeb Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego,
63. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę regałów dla potrzeb
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Poznaniu przy ul.
Słowackiego 8, zatwierdzenia SIWZ, powołania
komisji przetargowej,
64. w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego 133.000 sztuk zwrotnych
potwierdzeń odbioru, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,
65. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych na zakup pontonu oraz
silnika zaburtowego (na potrzeby powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego). Zarząd zatwierdził wybór oferty SKLP HOBBY Klupińscy,
M.Pabel sc z siedzibą w Poznaniu (cena pontonu
4.688,00 zł, silnika 9.000,00 zł ). Potrzeba zakupu ww. sprzętu wynika z wytycznych zawartych
w Powiatowym Operacie Przeciwpowodziowym
Powiatu Poznańskiego. Zakup był konsultowany
z dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8
Państwowej Straży Pożarnej odpowiedzialnej za
ochronę przeciwpowodziową na terenie powiatu,
66. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez akcję społeczną „Razem
pokonamy czerniaka”,
67. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na opracowanie aktywnych tras turystycznych,
związanych z produktem turystycznym Powiatu
Poznańskiego „Śladami podróżników dookoła
Poznania” w wysokości 40.200,00 zł brutto (wykonawca – firma GSI Piotr Goszczyński z siedzibą

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

68.

69.

70.

71.

w Poznaniu). Koncepcja aktywnego zwiedzania
obejmuje przygotowanie tras turystycznych dla
czterech miejsc związanych z „Śladami podróżników dookoła Poznania” tj. Zamkiem w Kórniku,
Muzeum Pracownią Literacką Arkadego Fiedlera,
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie,
Izbą Pamięci o. Mariana Żelazka w Chludowie
wraz z ich planem zwiedzania i koncepcją gier na
terenie muzeów,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na realizację zadania publicznego pn. Mistrzostwa
powiatu poznańskiego w piłce nożnej dla chłopców rocznika 2001-2002 przez Uczniowski Klub
Sportowy Lider Swarzędz z siedzibą w Swarzędzu
w kwocie 9.985,00 zł brutto,
w sprawie zmiany Uchwały nr 1010/2008 Zarządu
Powiatu Poznańskiego z dnia 29 maja 2008 r., zatwierdzającej Projekt systemowy pt. „Lepsze jutro”
opracowany w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty
dla wszystkich, działanie 6.1. Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Zmiana konieczna jest z uwagi na zapewnienie środków
na realizację projektu do końca 2014 r. przez Instytucję Zarządzającą,
w sprawie zmiany Uchwały nr 1260/2012 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 31 lipca 2012 r.
w sprawie upoważnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, do czynności
związanych z realizacją Projektu systemowego
„Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty
dla wszystkich, działanie 6.1. Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Zmiana dotyczy upoważnienia z-cy Dyrektora PUP do
składania oświadczeń woli w wynikających z realizacji projektu,
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
położonej w Rokietnicy, działka nr 144/19.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
520.000,00 zł, nieruchomość (0,4442ha) zabudowana jest budynkiem po niefunkcjonującej
stołówce szkolnej oraz budynkiem garażowym
z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej
ul. Szkolnej. Działka jest w kształcie nieregularnego wieloboku, o dość jednorodnej, płaskiej rzeźbie,
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z pełnym uzbrojeniem, bezpośrednie sąsiedztwo
stanowią budynki wraz z zapleczem sportowym
oraz ZS oraz Szkoły Podstawowej, zabudowa
mieszkaniowa oraz tereny niezbudowane. Dla
nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rokietnica działka przewidziana jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zwartej lub rozproszonej z zabudową mieszkaniową oraz usługami różnymi. Przetarg odbędzie się 14.10.2013 r.,
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 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, powołania
komisji przetargowej,
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług
druku (książeczka z przepisami kulinarnymi
10.000 szt., książeczka edukacyjna 10.000 szt.) na
potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę regałów dla potrzeb
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Słowackiego 8. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Skrawmet W. Olejniczak, S. Solka i J. Stachurski Sp.J, – Sierpc, które zaoferowało realizację
zamówienia za kwotę 12.010,95 zł brutto. Termin
realizacji zamówienia zaplanowany został na
okres 30 dni od daty otrzymania przez wykonawcę pisemnego zlecenia. W postępowaniu złożono
4 oferty, do kwoty 14.667,75 zł brutto,
w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie
poprzez nieprzekazanie w terminie sprawozdań
z wykonania procesów gromadzenia środków
publicznych i ich rozdysponowania,
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę kalendarzy książkowych Powiatu Poznańskiego, zatwierdzenia SIWZ,
powołania komisji przetargowej,
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78. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego pn. Reiss Cup 2 dniowy turniej
piłki nożnej,
79. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
udział reprezentacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu w „V Mistrzostwach Polski Samorządowców w piłce nożnej” w wysokości 6.125,40 zł brutto. Mistrzostwa odbędą się w dn. 21-22.09.2013 r.
w Kołobrzegu,
80. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
zakup usługi gastronomicznej podczas Poznańskiego Forum Duszpasterskiego w wysokości 3.000,00 zł
brutto. Forum odbędzie się 28.09.2013 r.,
81. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
na połączenie istniejącej wewnętrznej instalacji
sanitarnej budynku szkoły do studzienki przyłącza nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej w ZS
w Rokietnicy, Szkoła w Poznaniu ul. Rubież 20
z Zakładem Instalacyjnym Wod.-Kan. C.O. i Gaz
Ryszard Antczak z siedzibą w Kobylnicy, na kwotę
11.200,00 zł brutto,
82. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów
umowy nr ZP.27300043.2012 o świadczenie usługi kompleksowej zawartej z ENEA SA w dniu
25.05.2012 r. – zmiana dotyczy zwiększenia mocy
dla Szkoły w Murowanej Goślinie, Internatu ZS
w Puszczykowie, włączenie zasilania w energię
elektryczną w budynku zaplecza technicznego
w Ośrodku w Owińskach,
83. w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania
publicznego pn. VIII Mistrzostwa o Puchar Starosty Poznańskiego w Kajakarstwie Klasycznym,
84. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
zakup usługi gastronomicznej podczas XIV Międzynarodowych Mistrzostw Wielkopolski w tenisie
ITF FUTURES TALEX OPEN 201, które odbędą się
17-25.08.2013 r., w wysokości 6.500,00 zł brutto,
85. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na zakup publikacji pt. „Kalkulować. Polacy na
szczytach c.k. monarchii” (80 szt.) – w wysokości do 2.500,00 zł brutto. Zakupione publikacje
będą wręczane jako nagrody, podczas wydarzeń
z udziałem Powiatu Poznańskiego,
86. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
uiszczenie opłaty w konkursie BUDOWNICZY
POLSKIEGO SPORTU w związku z nominacją
do wyróżnienia INWESTOR NA MEDAL 2013
– w wysokości do 3.200,00 zł brutto. Polski Klub
Infrastruktury Sportowej zaprosił Powiat Poznański do udziału w XIV edycji konkursu BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU, informując jednocześnie o przyznaniu nominacji do wyróżnienia
INWESTOR NA MEDAL 2013. Obiektem nomi-
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nowanym jest Stadion z urządzeniami lekkoatletycznymi w Puszczykowie. Celem tej inicjatywy
jest nagrodzenie obiektów sportowych i rekreacyjnych wyróżniających się ze względu na unikalne
walory architektoniczne i funkcjonalne. Jest to
także forma wyłonienia podmiotów szczególnie
zaangażowanych i efektywnych w zakresie działania na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej,
87. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację
pomieszczeń budynku dydaktycznego ZS im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,
przy ul. Szamotulskiej 24; zatwierdzenia SIWZ;
powołania komisji przetargowej. Termin realizacji
zamówienia zaplanowany został na okres 13 tygodni od dnia podpisania umowy,
88. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę gadżetów reklamowych z logo Powiatu Poznańskiego z podziałem
na 18 części (cz.1- koszulki, cz.2 – koszulki polo,
polary, kurtki, cz.3 – torby sportowe, cz.4 – czapki
baseballowe, cz.5 – długopisy, latarki, kubki termiczne, składane butelki, cz.6 – opaski silikonowe,
breloki, cz. 7 – pendrive w bransoletkach silikonowych, cz.8 – smycze, cz.9 – patyczki z zatyczką do
balonów, balony, cz.10 – torby bawełniane, cz. 11
– breloki 3D, cz.12 – teczki konferencyjne, pióra
wieczne, cz. 13 – flagi rowerowe, cz.14 – kredki
świecowe, cz.15 – worki jutowe, cz. 16 – puzzle,
cz.17 – bloki rysunkowe, cz.18 – brama pneumatyczna); zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji
przetargowej. Termin realizacji zamówienia w zakresie każdej z części, zaplanowany został na okres
do 21 dni roboczych od dnia przekazania materiałów graficznych Wykonawcy,
89. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania zadania pn. Budowa boiska lekkoatletycznego przy LO im. M. Kopernika wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną w Puszczykowie. Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie terminu wykonania robót przez Moris-Sport sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, do dnia 30.09.2013 r. Wykonawca uzasadnia wniosek o przedłużenie terminu realizacji inwestycji niezależnymi od siebie
czynnikami zewnętrznymi, w szczególności zmienionymi w styczniu 2013 r., zasadami i procedurami wydawania świadectw PZLA, wydłużającymi
w istotny sposób cały proces. Polski Związek Lekkiej Atletyki, dopiero po odbiorze końcowym, dokonuje czynności sprawdzających i kontrolnych,
przy czym laboratorium akredytowane do fizycz-

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

90.

91.

92.

93.

nego badania nawierzchni ma siedzibę w Wielkiej
Brytanii,
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii, dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi
nr 3586P Szczepowice – gr. pow. Łagiewniki, na
odcinku od granicy powiatu do Łagiewnik tj. na
długości 2,092km, na terenie powiatu kościańskiego, dotychczasowej kategorii. Ww. droga nie posiada przedłużenia na terenie powiatu poznańskiego,
w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 2406P do
kategorii dróg gminnych. Zarząd pozytywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi
powiatowej nr 2406P na odcinku ul. Świerczewskiego i ul. 1 Maja w m. Biedrusko gm. Suchy Las. Ww.
droga stanowi uzupełnienie sieci dróg, służących
wyłącznie lokalnym potrzebom, nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą,
w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Poznańskiego. Ustanowienie nagrody ma na celu uhonorowanie tych mieszkańców i podmiotów z powiatu
poznańskiego, które poprzez działalność gospodarczą i obywatelską przyczyniają się do rozwoju
społeczności lokalnej. Nagrody Starosty, wręczane
będą corocznie osobom wyłonionym wg kryteriów, do których należy m.in.: aktywna współpraca z PUP w Poznaniu, wspieranie osób niepełnosprawnych w ich dążeniu do uczestnictwa w rynku
pracy, wsparcie finansowe lub organizacyjne na
rzecz działań społeczności lokalnych w zakresie
rozwoju samorządności, kultury, edukacji, sportu
czy promocji zdrowia, popieranie i upowszechnianie wolontariatu, promowanie inicjatyw z zakresu integracji społecznej, realizacja przedsięwzięć
kulturalnych oraz inicjatyw nastawionych na zapobieganie i rozwiązywanie problemów społecznych. Swoją postawą osoby nagrodzone sprzyjają,
pośrednio lub bezpośrednio, realizacji zadań samorządu powiatowego. Przyznanie nagród, stanowi wyraz poparcia dla tego typu działań i jest
jednocześnie zachętą do ich naśladowania. Regulamin przyznawania nagrody stanowi załącznik do
uchwały,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
wykonanie projektu statuetki – Nagrody Starosty
Poznańskiego wraz z przeniesieniem majątkowych
praw autorskich w wysokości 60.000,00 zł brutto.
Nagroda Starosty, wręczana będzie w postaci statuetki i dyplomu. Dla corocznego wytwarzania
statuetki niezbędny jest projekt, na który składa
się dokumentacja oraz matryca (wzór do odlewu)
oraz przeniesienie majątkowych praw autorskich
na Powiat Poznański,
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94. w sprawie dokonania obmiarów geodezyjnych
wyrobisk i wyliczenie na ich podstawie ilości wydobytego piasku i torfu dla potrzeb prowadzonych
postępowań w związku z wykonywaniem działalności bez wymaganej przepisami ustawy Prawo
geologiczne i górnicze koncesji. Zarząd postanowił zlecić firmie GEOCENTER Piotr Buczkowski
z siedzibą w Poznaniu wykonanie obmiarów geodezyjnych wyrobisk:
− ok. 0,01 ha na działce nr ewid. 327/1 ark. mapy
11 obręb Gruszczyn, gm. Swarzędz,
− ok. 0,05ha na działce nr ewid. 19/2 ark. mapy
1, obręb Kociałkowa Górka, gm. Pobiedziska,
i wyliczenie ilości wydobytej kopaliny oraz przedstawienia wytycznych – jakie czynności, w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu dla ww. wyrobisk, powinny być podjęte. Na ten cel przeznaczono
środki finansowe w wysokości do 8.000,00 zł brutto,
95. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach
zamówienia uzupełniającego do umowy nr
ZP.272.3.00007.2013 z dnia 29.04.2013 r. dot. zadania pn. Modernizacja dachu budynku SOS-W
im. Janusza Korczaka, położonego w Mosinie;
zatwierdzenia NWZ; powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane
TYLIŃSKI Arkadiusz Tyliński, Jarosław Tyliński
Spółka Jawna z siedzibą w Lesznie. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 2
tygodni od dnia podpisania umowy,
96. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach
zamówienia uzupełniającego do umowy nr
ZP.273.00105.2012 z dnia 06.11.2012 r., dot. przedsięwzięcia pn.: Modernizacja budynku ZS w Bolechowie – Szkoła położona w Murowanej Goślinie
przy ul. Szkolnej 1; zatwierdzenia NWZ; powołania komisji. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając
z siedzibą w Szamotułach. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 2 tygodni
od dnia podpisania umowy,
97. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach
zamówienia uzupełniającego do umowy nr
ZP.272.3.00014.2013 z dnia 13.05.2013 r., dot. zadania pn. Przebudowa zaplecza technicznego Parku dla potrzeb SOS-W dla Dzieci Niewidomych
im. Synów Pułku w Owińskach, Pl. Przemysława
9; zatwierdzenia NWZ; powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX
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Zbigniew Wycisk z siedzibą w Tulcach. Termin
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres
do 02.09.2013 r.,
98. w sprawie podpisania umowy na świadczenie
usług serwisowych producenta dla macierzy dyskowej IBM DS3950 z Firmą Hardsoft-Telekom
z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 36.162,00 zł brutto. Usługi serwisowe, obejmować będą w szczególności diagnostykę i naprawy macierzy dyskowej
wraz z wymianą części. Podpisanie umowy jest
niezbędne dla zachowania ciągłości pracy systemu
teleinformatycznego Starostwa. Umowa zostanie
podpisana na okres 3 lat,
99. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na promocję powiatu poznańskiego podczas Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej – w wysokości
1.800,00 zł brutto. Organizatorem Dożynek, które
odbyły się 25.08.2013 r., był Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego. Co roku powiaty,
gminy oraz ośrodki kultury z terenu Województwa
Wielkopolskiego włączają się w uroczystą oprawę
Dożynek, poprzez składanie wieńców,
100. w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na administrowanie aplikacją mobilną dla powiatu poznańskiego, związaną z produktem
turystycznym Powiatu Poznańskiego „Śladami
podróżników dookoła Poznania” w wysokości
2.214,00 zł brutto. Administrowanie aplikacją
obejmuje: utrzymanie kont app store, certyfikaty
bezpieczeństwa SSL, utrzymanie danych zapisywanych w chmurze, uaktualnianie treści i wiadomości push. Administracją zajmie się firma Mood
Up z siedzibą w Poznaniu, która jest wykonawcą
aplikacji,
101. w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie konsultacji w zakresie konfiguracji zasobów serwerowych
systemu informatycznego wspierającego proces
orzeczniczy w Powiatowym Zespole do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności firmie Pentateuch Sp. z o. z siedzibą w Poznaniu. Całkowity
koszt usługi nie przekroczy kwoty 9.840,00 zł
brutto,
102. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę kalendarzy książkowych Powiatu Poznańskiego (250szt.). Zarząd zatwierdził wybór
oferty złożonej przez LEGRA Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, za kwotę 11.685,00 zł brutto. Termin
wykonania zadania zaplanowany został na okres
do 31 dni roboczych od dnia podpisania umo-
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wy. W postępowaniu zostały złożone dwie oferty,
druga oferta była na kwotę 15.682,50 zł brutto,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego
133.000 sztuk zwrotnych potwierdzeń odbioru.
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez
GRAF-SYSTEM S. Dyttus, M. Jarnuszkiewicz Sp.
J. z siedzibą w Łodzi, za kwotę 7.315,00 zł brutto.
Termin wykonania zadania zaplanowany został
na okres do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy. W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert,
od kwoty 7.315,00 zł do 14.723,10 zł brutto,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego 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. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
z siedzibą w Warszawie, za kwotę 1.684.454,42 zł
brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 10.06.2017 r. W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert, od kwoty
1.684.454,42 zł do 1.823.749,10 zł brutto,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na realizację zadania publicznego pn. Ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez akcję
społeczną „Razem pokonamy czerniaka” przez
Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka, z siedzibą w Poznaniu – w wysokości 7.000,00 zł brutto.
Zarząd uchwałą nr 2054/2013 z dnia 29.07.2013 r.
stwierdził celowość realizacji ww. zadania. Oferta
została zamieszczona na 7 dni w BIP-ie, siedzibie
organu jednostki samorządu terytorialnego oraz
na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl.
Do oferty nie zgłoszono żadnych uwag. Niniejsza
uchwała będzie podstawą do zawarcia umowy
z oferentem,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na realizację zadania publicznego pn. VIII Mistrzostwa o Puchar Starosty Poznańskiego w Kajakarstwie Klasycznym przez Uczniowski Klub
Sportowy „Błyskawica”, z siedzibą w Rokietnicy
– w wysokości 9.900,00 zł brutto. Zarząd uchwałą nr 2072/2013 z dnia 05.08.2013 r. stwierdził
celowość realizacji ww. zadania. Oferta została
zamieszczona na 7 dni w BIP-ie, siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego oraz na
stronie internetowej www.powiat.poznan.pl. Do
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oferty nie zgłoszono żadnych uwag. Niniejsza
uchwała będzie podstawą do zawarcia umowy
z oferentem,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację zadania publicznego pn. Reiss Cup – 2 dniowy turniej piłki nożnej przez
Fundację Piotra Reissa, z siedzibą w Poznaniu
– w wysokości 9.800,00 zł brutto. Zarząd uchwałą nr 2066/2013 z dnia 05.08.2013 r. stwierdził
celowość realizacji ww. zadania. Oferta została
zamieszczona na 7 dni w BIP-ie, siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego oraz na
stronie internetowej www.powiat.poznan.pl. Do
oferty nie zgłoszono żadnych uwag. Niniejsza
uchwała będzie podstawą do zawarcia umowy
z oferentem,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na zakup książkowych publikacji kulinarnych
– w wysokości do 1.500,00 zł brutto. Książkowe
publikacje o tematyce kulinarnej, stanowią odpowiednią formę drobnego upominku na potrzeby planowanych edycji akcji „Wiecie co jecie
w poznańskim powiecie”. Jest to inicjatywa, która
odwołuje się do Europejskiego Dnia Zdrowego
Jedzenia i Gotowania, organizowanego między
innymi przez Komisję Europejską,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na zakup usługi gastronomicznej na potrzeby
konferencji naukowej „Biologia i ekologia roślin drzewiastych” – w wysokości do 5.000,00 zł
brutto. Konferencja odbędzie z okazji jubileuszu
80-lecia istnienia Instytutu Dendrologii Polskiej
Akademii Nauk w Kórniku, w dniach 21-23 października 2013 r. W spotkaniu uczestniczyć będą
naukowcy i praktycy z całej Polski, którzy w trakcie uroczystego spotkania będą mieli możliwość
zapoznania się z działaniami Powiatu Poznańskiego w zakresie ustawowych zadań, dotyczących
leśnictwa oraz ochrony środowiska i przyrody,
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (20 uchwał),
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę notebooków dla potrzeby Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,
w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie studzienek chłonnych na wodę
opadową przy budynku pensjonariuszy i pralni
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DPS w Lisówkach, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej,
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew
z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, gm. Pobiedziska – 2 szt. robinii akacjowej o obwodach pnia 120 cm i 122 cm
z terenu działki o nr ewidencyjnym 93, art. Mapy
1, obręb Łagiewniki, gm. Pobiedziska, stanowiącej własność powiatu poznańskiego,
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew
z terenu nieruchomości, stanowiącej własność
Powiatu Poznańskiego, gm. Swarzędz – 1 szt. jesionu wyniosłego o obwodzie pnia 46 cm z terenu
działki o nr ewidencyjnym 2743, art. Mapy 22,
obręb Swarzędz, stanowiącej własność powiatu
poznańskiego,
w sprawie uchwalenia założeń do budżetu Powiatu w Poznańskiego na rok 2014 r. Zarząd przyjął
następujące wysokości wskaźników:
− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych 4% (3% w 2013 r.)
− nominalny wzrost wynagrodzeń brutto 4%,
(pracownicy oświatowi: wg odrębnych przepisów, pracownicy administracyjni 4%; PINB
wg zawiadomienia Wojewody),
− średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
inwestycyjnych 2,5% (2,5%),
− przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 3.740,00 zł (3.700,00 zł),
− minimalne wynagrodzenie za pracę
1.680,00 zł (1.600,00 zł),
− odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego
1.200,00 zł (1.150,00 zł).
w sprawie określenia trybu udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Uchwała zawiera m.in. wzory
dokumentów, które będą obowiązywać podmioty
ubiegające się o dotacje, zasady ogólne, tryb składania wniosków, powołania komisji do zaopiniowania wniosków, tryb przyznania dotacji, umowę
udzielenia dotacji oraz nadzór i kontrolę realizacji
zadania, ewidencjonowanie udzielonych dotacji,
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków. Treść ogłoszenia stanowi
załącznik do uchwały. Wnioski można składać do
20.09.2013 r.,
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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na świadczenie usług druku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 2
części. Zarząd zatwierdził w zakresie:
– I część – książeczka z przepisami kulinarnymi – wybór oferty złożonej przez INVESTDRUK Renata Barcińska z siedzibą w Warszawie, która zaoferowała realizację zamówienia
za kwotę 5.729,90 zł brutto, termin realizacji
zamówienia zaplanowany został na okres do
20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
– II część – książeczka edukacyjna – wybór
oferty złożonej przez 4 kolory Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, która zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 9.500,00 zł brutto,
termin realizacji zamówienia zaplanowany
został na okres do 20 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy,
w sprawie przeznaczenia środków finansowych
na organizację szkolenia dla dyrektorów i głównych księgowych jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego w wysokości 37.000,00 zł.
Szkolenie odbędzie się w terminie 10-11.10.2013
r. Hotelu Moran w Powidzu,
w sprawie powołania komisji do zaopiniowania
wniosku o przyznanie Nagrody Starosty Poznańskiego dla Pana Romana Samcika, dyrektora ZS
im. A. Wodziczki w Mosinie,
w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu
Powiatu Poznańskiego do zawarcia umowy kredytu z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Zarząd wskazał Starostę J. Grabkowskiego i Wicestarostę T. Łubińskiego do zawarcia umowy
z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. dot.
udzielenia Powiatowi Poznańskiemu kredytu
na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku
2013, w kwocie 20.000,000,00 zł,
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej 2387P PoznańKomorniki w m. Plewiska od ul. Wołczyńskiej
do ul. Szkolnej, długości 1,9 km, gm. Komorniki.
W ramach opracowania projektowana jest przebudowa jezdni, przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi, budowa oraz przebudowa
zatok autobusowych, budowa oraz przebudowa
chodników, budowa miejsc postojowych, kanalizacji deszczowej, zjazdów oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej,
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego i informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 r. Informacja
zostanie przedstawiona Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu,
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124. 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.272.3.00007.2013 z dnia
29.04.2013 r. dotyczącej zadania pn. Modernizacja dachu budynku SOS-W im. Janusza Korczaka
w Mosinie, ul. Kościelna 2. Zarząd zatwierdził
wybór oferty złożonej przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji, tj. Przedsiębiorstwo
Handlowo-Budowlane TYLIŃSKI Arkadiusz Tyliński, Jarosław Tyliński Spółka Jawna z siedzibą
w Lesznie, za kwotę 8.979,12 zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres
do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Prace
przewidziane do realizacji polegać będą m.in. na
wykonaniu odpowietrzenia pionów kanalizacji
kończących się na poddaszu oraz wentylacji pomieszczeń,
125. w sprawie udostępnienia sali sesyjnej nr 319
Stowarzyszeniu Na Rzecz Młodych Twórców
V.I.T.R.I.O.L. w celu zorganizowania w dniu
18.10.2013 r. konferencji naukowo-szkoleniowej
dla pracowników placówek, prowadzonych przez
Powiat Poznański. Całkowita kwota czynszu za
najem sali, po uwzględnieniu preferencyjnej
stawki czynszu, wyniesie 120,00 zł brutto.
II. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo
(pow. cz. 445 ha) gm. Swarzędz – projekt planu
wyznacza m.in. teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze,
zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów, tereny sportu i rekreacji,
teren cmentarza, lasu, tereny zieleni urządzonej, zieleni izolacyjnej, wód powierzchniowych,
urządzeń elektroenergetycznych, urządzeń infrastruktury, tereny dróg publicznych głównych,
zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, tereny dróg.
Droga powiatowa nr 2410P relacji Swarzędz – Środa leży poza granicami opracowania. Jednocześnie
Zarząd zwrócił uwagę, że intensywne zagospodarowanie terenu wiąże się ze zwiększeniem natężenia ruchu oraz problemami komunikacyjnymi na
drogach powiatowych i gminnych. Wyznaczenie
tak rozległych terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej stoi w sprzeczności z powszechnie
znanymi prognozami demograficznymi, a ich lo-
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kalizacja w oddaleniu od zwartej zabudowy miasta
Swarzędz niekorzystnie wpłynie na jednostkowe
koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej, stanowiących zadanie własne
gminy. Postanowieniem z dnia 05.02.2013 r., Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Kruszewnia i część obrębów Garby i Zalasewo (pow. ca.445 ha). Wszystkie uwagi wskazane w ww. postanowieniu zostały
uwzględnione w przedstawionym ponownie do
uzgodnienia zmienionym projekcie,
2. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza
– projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej,
tereny zabudowy usługowej, usług sakralnych,
zieleni urządzonej, infrastruktury technicznej
elektroenergetycznej, teren dróg publicznych, kolei oraz dróg wewnętrznych. W granicach opracowania znajdują się drogi powiatowe nr 2490P
Puszczykowo Niwka (ul. Dworcowa) oraz 2495P
Komorniki-Puszczykowo (ul. C. Ratajskiego).
Z powyższego opracowania wynika, że dla obydwu dróg powiatowych planowane są poszerzenia
pasów drogowych, częściowo o grunty stanowiące
własność prywatną, co rodzi skutki prawne i finansowe dla Powiatu Poznańskiego,
3. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
wsi Kromolice, Pierzchno, Celestynowo, Runowo
i Dziećmierowo, gm. Kórnik – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy jednorodzinnej lub usług,
zabudowy zagrodowej, tereny obsługi produkcji
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny zabudowy usługowej, kultu religijnego, nauki, obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów, usług sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, lasów, łąk, pastwisk, tereny rolnicze,
wód powierzchniowych, komunikacji kolejowej,
dróg publicznych zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych, oraz infrastruktury technicznej. W granicy
opracowania znajdują się drogi powiatowe o nr:
2476P relacji Runowo – Trzebisławki, 2479P relacji Krerowo – Kromolice, 2481P Kromolice – Jarosławiec, 3773P Trzebisławki – Kromolice. Wymienione wyżej drogi nie spełniają definicji drogi
powiatowej, w związku z czym winny być prze-
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kwalifikowane do kategorii drogi gminnej. Projekt
planu przewiduje poszerzenia drogi powiatowej nr
2476P. Zarząd zwraca także uwagę, że przez działkę o nr ewid. 114/9 we własności Skarbu Państwa,
użytkownik Polskie Koleje Państwowe S.A. przebiega droga powiatowa 2476P,
4. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki położone w miejscowości Kleszczewo – projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
zabudowy usługowej, tereny zieleni urządzonej,
tereny zieleni krajobrazowej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny placu publicznego, tereny ciągów pieszo – rowerowych. Zarząd Powiatu zwrócił uwagę,
że wyznaczenie rozległych terenów zabudowy
mieszkaniowej stoi w sprzeczności z powszechnie
znanymi prognozami demograficznymi. Intensywne zagospodarowanie terenów widniejących
obecnie w ewidencji jako grunty rolne, wiąże się
ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, problemami komunikacyjnymi, możliwością występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie
wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Na
granicy opracowania (wschodnia część obszaru
objętego opracowaniem), zlokalizowana jest droga powiatowa nr 2410P – ul. Średzka. Ustalenia
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu
Poznańskiego,
5. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń
–„Tereny po WPPZ” – projekt planu wyznacza
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
teren zabudowy mieszkalno-usługowej, teren zabudowy usługowej, tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, tereny sportu i rekreacji, tereny
dróg publicznych dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych, tereny placów wewnętrznych, tereny
publicznych ciągów pieszo-rowerowych, tereny
komunikacji publicznej i zieleni naturalnej, tereny
ogrodów działkowych, tereny zieleni naturalnej,
tereny wód powierzchniowych, tereny infrastruktury technicznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
6. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń
–„Poligon pożarniczy w Luboniu” – projekt planu
wyznacza teren poligonu pożarniczego, teren lasu,
teren zieleni naturalnej, ciąg pieszo – rowerowy, teren istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV wraz
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z pasem technologicznym oraz obszar szczególnego
zagrożenia powodzią. Ustalenia projektu planu nie
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – Teren
usług i handlu w obrębie ulic: Powstańców Wielkopolskich i Żabikowskiej – projekt planu wyznacza tereny zabudowy usługowej z prawem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000m2, tereny zieleni urządzonej, tereny
dróg publicznych – zbiorczych, tereny dróg publicznych – dojazdowych. Ustalenia projektu planu
nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego
obręb Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo i Uzarzewo-Katarzynki (pow.ca 636 ha) – część I „A”, gm.
Swarzędz – projekt planu wyznacza m.in. teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy usługowej, sportu i rekreacji, lasu, zieleni urządzonej,
zieleni izolacyjnej, teren kolejowy, teren urządzeń
elektroenergetycznych, teren infrastruktury technicznej i zieleni urządzonej, teren urządzeń infrastruktury technicznej, teren drogi publicznej
głównej, tereny dróg publicznych zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, tereny dróg wewnętrznych
oraz tereny obiektów związanych z komunikacją.
W granicy opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2407P relacji Koziegłowy – Swarzędz,
klasy technicznej zbiorczej (Z) oznaczona symbolami 2KDZ, 3KDZ i 4KDZ. Postanowieniem
z dnia 23.05.2013 r., Zarząd Powiatu nie uzgodnił
przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie uwagi
wskazane w ww. postanowieniu zostały uwzględnione w przedstawionym ponownie do uzgodnienia zmienionym projekcie,
9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, gm. Dopiewo – projekt planu wyznacza tereny
zabudowy usługowej – rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2 (symbol UC1 i UC2). Teren oznaczony
w załączniku graficznym symbolem UC1, znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej
nr 2401P relacji Dopiewo-Poznań. Zarząd zwrócił szczególną uwagę, że dla przedmiotowej drogi
przygotowywany jest projekt rozbudowy, zaopiniowany pozytywnie przez Wójta Gminy Dopiewo
pismem z dnia 05.07.2013. Zjazdy z terenu UC1
winny być zbieżne z przedłożonym do zaopinio-
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10.

11.

12.

13.

wania projektem inwestycji drogowej w ramach
procedury ZRID,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Kocie
Doły” – projekt planu wyznacza tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych składów
i magazynów, teren eksploatacji kruszyw, zieleni
urządzonej, sportu i rekreacji, tereny wód powierzchniowych, teren zieleni otwartej, urządzeń
elektroenergetycznych, dróg publicznych dojazdowych, teren drogi pieszo-rowerowej,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Golęczewo – WschódI, gm. Suchy Las – projekt planu wyznacza tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, teren infrastruktury kolejowej, teren zabudowy usługowej
z obsługą komunikacji drogowej – parkingiem,
teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki, tereny dróg wewnętrznych. Droga powiatowa
2061P zlokalizowana jest poza granicą opracowania planu. Ustalenia projektu planu nie ingerują we
własność Powiatu Poznańskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu (pow.ca. 2,45ha)
– projekt planu wyznacza tereny zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej
wielorodzinnej, teren zieleni urządzonej, teren
drogi wewnętrznej, teren drogi publicznej, teren
infrastruktury technicznej – elektroenergetyki.
Postanowieniem z dnia 17.06.2013 r., Zarząd Powiatu w Poznaniu nie uzgodnił przedmiotowego
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W przedstawionym ponownie
do uzgodnienia projekcie uwzględnione zostały
uwagi dot. działek o nr ewid. 781/1 oraz 781/3,
stanowiących pas odpowiednio drogi powiatowej
nr 2503P oraz 2407P, które zostały wyłączone z obszaru opracowania planu,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w złotkowie, w rejonie
węzła komunikacyjnego „Złotkowo”, gm. Suchy
Las – projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów oraz zabudowy usługowej,
tereny obiektów produkcyjnych, magazynów oraz
zabudowy usługowej, tereny lasów, tereny zieleni
urządzonej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny zieleni naturalnej, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny zamknięte kolei, tereny komunikacji: tereny drogi publicznej krajowej ekspresowej
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nr 11, tereny drogi publicznej krajowej głównej
ruchu przyspieszonego nr 11 oraz węzła złotkowo,
tereny drogi publicznej powiatowej głównej nr
2400P, tereny dróg publicznych gminnych lokalnych, tereny dróg publicznych gminnych dojazdowych, tereny ciągu pieszo-rowerowego, tereny
drogi wewnętrznej. W obszarze objętym planem
znajduje się droga powiatowa nr 2400P w relacji
Napachanie - złotkowo o klasie technicznej drogi
głównej (G). Zarząd Powiatu zwrócił uwagę, iż
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze
powiatowej nr 2400P, obsługa komunikacyjna
nowo projektowanych terenów obiektów produkcyjnych, magazynów oraz zabudowy usługowej
(symbol 1,3,4,5,6 Px/U) powinna odbywać się
poprzez projektowany teren drogi wewnętrznej
(symbol KDW) i drogi publiczne gminne (symbol
10KDD, 11KDD),
14. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina Cybiny i okolice”, gm. Swarzędz (pow. ca. 635ha) – projekt planu
wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, tereny zabudowy
usługowej, teren zabudowy usług sakralnych, tereny usług sportu i rekreacji, tereny parkingów i zabudowy usługowej, teren zabudowy technicznoprodukcyjnej (teren powierzchniowej eksploatacji
kruszyw), tereny lasu, teren ogrodów działkowych,
teren cmentarza, tereny zieleni krajobrazowej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny dróg głównych,
tereny dróg zbiorczych, tereny dróg lokalnych,
tereny dróg dojazdowych, tereny ciągu pieszego,
tereny ciągu pieszo-rowerowego, tereny ciągu pieszo-jezdnego, tereny dróg wewnętrznych, tereny
infrastruktury technicznej, tereny infrastruktury
technicznej – wodociągi – pobór i uzdatnianie
wody. W granicach opracowania planu znajdują
się drogi powiatowe o nr 2407P (w relacji Koziegłowy – Swarzędz) oznaczona na rysunku symbolem 1.KDG oraz 2435P (w relacji Swarzędz – Biskupice) oznaczona na rysunku symbolem 4.KDL.
Postanowieniem z dnia 15.10.2012 r., Zarząd
Powiatu nie uzgodnił przedmiotowego projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przedstawionym ponownie do uzgodnienia projekcie uwzględnione zostały uwagi dot.
zmiany klasy terenu drogi publicznej oznaczonego
w pierwotnym projekcie planu jako 2.KDG na klasę drogi zbiorczej – oznaczenie 5.KDZ, usunięto
również poszerzenia drogi powiatowej nr 2435P,
15. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Morelo-
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wej, Stawnej i Poznańskiej w Swarzędzu – projekt
planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wraz z zabudową usługową, tereny
zieleni izolacyjnej, tereny zieleni izolacyjnej i wód
stojących, teren wód stojących, teren drogi publicznej, klasy lokalnej, tereny dróg publicznych,
klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, tereny infrastruktury technicznej-elektroenergetyka.
Zarząd Powiatu zwrócił uwagę, że w części tekstowej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w §3 ust.6, błędnie określono
klasę techniczną dla drogi publicznej klasy lokalnej
oznaczonej symbolem KD-L. Droga powiatowa nr
2506P ul. Strzelecka w Swarzędzu przebiega poza
granicą opracowania. Ustalenia projektu planu nie
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
16. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa gm.
Swarzędz, z uwagami: należy uzupełnić treść projektu planu o szczegółowe informacje dot. terenów
projektowanej drogi, stanowiącej część obwodnicy
północno-wschodniej Aglomeracji Poznańskiej
oznaczonej symbolami 1KDG, 2KDG, 3KDG,
wskazujące jednoznacznie, że ewentualne roszczenia finansowe nie będą kierowane przeciw Powiatowi Poznańskiemu – projekt planu wyznacza
m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej,
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
oraz usługowej, tereny zabudowy zagrodowej,
tereny zabudowy produkcyjnej i zabudowy usługowej, tereny zabudowy produkcyjnej i usług
handlu wielkopowierzchniowego, tereny obsługi
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, tereny zieleni
urządzonej, tereny lasów, tereny wód powierzchniowych, tereny dróg publicznych klasy głównej
ruchu przyspieszonego, klasy głównej, zbiorczej,
lokalnej, dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych,
tereny infrastruktury technicznej: elektroenergetyki, kanalizacji, wodociągów, tereny kolejowe oraz
tereny zieleni izolacyjnej. W granicach opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2437P w relacji Biskupice-Paczkowo klasy technicznej zbiorczej (Z) oraz droga powiatowa nr 2439P w relacji
Paczkowo – Trzek klasy technicznej zbiorczej (Z).
Zgodnie z projektem planu wprowadzony został
nakaz likwidacji, po zrealizowaniu węzła „Paczkowo”, istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr
92 z drogą powiatową Trzek-Paczkowo-Biskupice,
w ciągu dróg 1KDZ i 2 KDZ,
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17. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie
– część C, gm. Murowana Goślina – projekt planu wyznacza tereny zabudowy zagrodowej, tereny
lasów, tereny rolnicze, tereny zieleni nieurządzonej, łąk i wód powierzchniowych śródlądowych,
teren drogi publicznej klasy zbiorczej, teren drogi
wewnętrznej. Ustalenia projektu nie ingerują we
własność Powiatu Poznańskiego,
18. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – Zmiana planu „Żabikowo Centrum Południe” w obrębie
działki nr 86/8 przy ul. Wojska Polskiego – projekt
planu wyznacza teren zabudowy usług oświaty lub
usług zdrowia. Ustalenia projektu nie ingerują we
własność Powiatu Poznańskiego,
19. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Żydowo, część północna, gm. Rokietnica – projekt
planu wyznacza tereny rolnicze, lasy, tereny zieleni
nieurządzonej, w stanie naturalnym, tereny wód
powierzchniowych, tereny dróg publicznych o klasie dojazdowej D. Ustalenia projektu nie ingerują
we własność Powiatu Poznańskiego,
20. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej – obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów oraz usług, obręb geodezyjny Robakowo, gm. Kórnik – rejon ul. Szkolnej
i Żernickiej – Etap I – projekt planu wyznacza
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, teren wód powierzchniowych, tereny dróg
publicznych. Ustalenia projektu nie ingerują we
własność Powiatu Poznańskiego,
21. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
zabudowy usługowej i mieszkaniowej na terenie
działki 69/4 w Koninku, gm. Kórnik – projekt
planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz tereny zabudowy usługowej
i mieszkaniowej. Ustalenia projektu nie ingerują
we własność Powiatu Poznańskiego,
22. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – Zmiana planu „Żabikowo Centrum – Północ” w obrębie
działki nr 39/2 przy ul. Poniatowskiego w Luboniu
– projekt planu wyznacza teren zabudowy usługowej. Ustalenia projektu nie ingerują we własność
Powiatu Poznańskiego,
23. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kiekrz, rejon
Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania, gm. Rokietnica – projekt planu wyznacza teren zabudowy

30

wrzesień 2013

mieszkaniowej jednorodzinnej, jedynie wolnostojącej i bliźniaczej, teren zabudowy technicznoprodukcyjnej, teren zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz teren zabudowy usługowej, w tym
teren zabudowy usług różnych, z wyłączeniem
usług handlu realizowanych na powierzchni netto
przekraczającej 2000m2, teren zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz teren obsługi komunikacji
i transportu drogowego, w tym stacji paliw i stacji
obsługi pojazdu, teren zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz teren infrastruktury – urządzeń
elektromagnetycznych, teren komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi o klasie
Z, teren komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi o klasie L, teren komunikacji
i transportu drogowego, wyznaczony dla drogi
wewnętrznej. Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny będące własnością Powiatu Poznańskiego,
24. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz
obejmującego tereny położone w miejscowości
Zalasewo po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Kórnickiej (powierzchnia opracowania: I część
ca 98 ha, II część ca 121 ha, w sumie ca 219ha)
- projekt planu wyznacza: tereny przeznaczone
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, tereny
przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny przeznaczone dla zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych, tereny przeznaczone dla usług nieuciążliwych, tereny przeznaczone dla usług oświaty,
tereny przeznaczone dla usług oświaty i zieleni
urządzonej, tereny przeznaczone dla usług sportu
i rekreacji, tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej i usług nieuciążliwych, tereny przeznaczone dla zieleni urządzonej, tereny przeznaczone
dla zieleni urządzonej i wód powierzchniowych,
tereny przeznaczone dla zieleni izolacyjnej, tereny
przeznaczone na potrzeby infrastruktury technicznej związanej z gazownictwem, tereny przeznaczone na potrzeby infrastruktury technicznej
związanej z elektroenergetyką, tereny przeznaczone na potrzeby infrastruktury technicznej,
z dopuszczeniem infrastruktury komunikacyjnej,
tereny dróg publicznych (tereny przeznaczone
pod drogi główne, tereny przeznaczone pod drogi
zbiorcze, tereny przeznaczone pod drogi lokalne,
tereny przeznaczone pod drogi dojazdowe), tereny
przeznaczone pod drogi wewnętrzne, tereny przeznaczone pod publiczne ciągi pieszo-rowerowe,
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tereny przeznaczone pod place publiczne, tereny
przeznaczone pod parkingi publiczne. Uwagi do
projektu zawarte są w postanowieniu,
25. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wysogotowie
w rejonie ulic Wierzbowej, Grzybowej i Szparagowej – dla dz. 58/24, 58/29, 59/5, 59/28 – projekt
planu wyznacza tereny obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów, teren zabudowy usługowej,
teren drogi wewnętrznej – poszerzenie istniejącej
drogi. Ustalenia projektu planu nie ingerują w tereny będące własnością Powiatu Poznańskiego,
26. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.
Zwierzynieckiej i Śremskiej oraz obwodnicy miasta Kórnik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434,
gm. Kórnik – Etap 1 i 2 – projekt planu wyznacza:
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej (usługi podstawowe, usługi oświaty, usługi kultu religijnego),
teren zieleni, usług sportu i rekreacji oraz usług,
teren zieleni, usług sportu i rekreacji, teren usług
sportu i rekreacji, tereny zieleni (zieleń parkowa,
usług sportu i rekreacji, zieleń izolacyjno- krajobrazowa), teren placu publicznego, tereny komunikacji (dróg publicznych, dróg wewnętrznych),
tereny infrastruktury technicznej. W granicach
opracowania znajduje się droga powiatowa nr
2472P relacji Radzewice – Kórnik (ul. Konarska)
klasy zbiorczej (Z). W przedmiotowym projekcie
planu oznaczona została jako droga klasy lokalnej (L). W związku z powyższym, należy zmienić
zapisy planu i oznaczyć drogę powiatowa jako
drogę klasy zbiorczej. Ponadto zgodnie z §9 pkt.
5 Rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, należy dążyć do
ograniczenia liczby zjazdów na drogę powiatową,
wprowadzając alternatywne rozwiązania w postaci
dróg wewnętrznych zbierających ruch z terenów
zabudowy mieszkaniowej oraz usług. Nowe zjazdy
wpłyną negatywnie na płynność i bezpieczeństwo
ruchu drogowego na przedmiotowej drodze. Dla
terenu drogi powiatowej w §28 projektu planu,
przewiduje się ponadto lokalizację ścieżki rowerowej oraz chodników. Zarząd Powiatu w Poznaniu i Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu nie
wnioskowali o proponowane w projekcie planu
inwestycje wzdłuż drogi powiatowej nr 2472P.
W związku z tym, nie wyraża się zgody na powyższe zapisy. Wszelkie decyzje, dotyczące inwestycji
w granicy pasa drogowego drogi powiatowej na-
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leżą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu
w Poznaniu,
27. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Rumianku, gm. Tarnowo Podgórne
– projekt planu wyznacza: tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej lub zabudowy usługowej,
teren zieleni otwartej lub wód powierzchniowych
śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej,
teren drogi publicznej klasy dojazdowej, teren
drogi wewnętrznej. Poza granicą opracowania
znajduje się droga powiatowa nr 2392P, relacji Tarnowo Podgórne – Więckowice o klasie technicznej
zbiorczej.
III. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY
POWIATU:
1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie
połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2013,
2. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/127/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 8 lutego 2012 r.
w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadania
zarządzania drogą powiatową nr 2512P w zakresie
realizacji zadania pn. „Budowa drogi łączącej ulicę
Rabowicką z drogą krajową nr 92 w m. Jasin, gm.
Swarzędz”,
3. w sprawie przyjęcia od Ministerstwa Edukacji Narodowej zadania z zakresu administracji rządowej,
4. w sprawie udzielenia Gminie Dopiewo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie
nasadzeń na terenie gminy Dopiewo w ramach Programu zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego,
5. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 2013,
6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017,
7. w sprawie powierzenia Gminie Mosina zadania
zarządzania drogą powiatową nr 2465P ul. Leszczyńskiej w m. Mosina.
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 montaż nowego
dźwigu osobowego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu oraz na montaż w przyszłym roku
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budżetowym, windy „szpitalnej” w DPS w Lisówkach.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na czasowe udostępnienie pomieszczenia, mieszczącego się w piwnicy budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
Udostępnione pomieszczenia będą przeznaczone
na porządkowanie dokumentacji znajdującej się
w archiwum PINB.
Zarząd Powiatu, w związku zapytaniem firmy
FALO Nieruchomości, administrującej budynkiem przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu, wyraził zgodę
na zakup i ustawienie stojaka rowerowego przed
wejściem do ww. budynku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie Listu intencyjnego, na potrzeby składanego wniosku
o dofinansowanie projektu „Edukacja, promocja
i profilaktyka w kierunku wczesnej wykrywalności
poprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych
w zakresie chorób nowotworowych u noworodków, dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu”
zgłaszanego przez Uniwersytet Medyczny im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Realizacja
projektu umożliwi w przyszłości wypracowanie
Wielkopolskiego Programu Profilaktyki i Poprawy
Wykrywalności w Zakresie Onkologii Dziecięcej.
Działania w ramach projektu skierowane zostaną
do różnych grup docelowych: noworodków, dzieci,
młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, a także
środowiska medycznego i dotyczyć będą trzech
wzajemnie uzupełniających się obszarów: edukacji,
promocji i profilaktyki w kierunku wczesnej wykrywalności i poprawy jakości świadczonych usług
zdrowotnych w zakresie chorób nowotworowych.
List intencyjny nie niesie za sobą żadnych skutków
finansowych, a jest wyrazem zainteresowania Powiatu Poznańskiego ideą stworzenia kompleksowego Programu w zakresie onkologii dziecięcej.
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją, dotyczącą zajęcia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu pierwszego miejsca w plebiscycie na najlepszy PODGiK.
Plebiscyt zorganizowany został przez miesięcznik
GEODETA, portal Geoforum.pl oraz firmę Ricoh
przy współudziale organizacji grupujących wykonawców geodezyjnych (GIG, PGK, PTG).
Zarząd Powiatu postanowił o przeprowadzenie
kontroli doraźnej w PCPR w Poznaniu. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Audytu
i Kontroli, w terminie 15.07 – 02.08.2013 r. Zarząd Powiatu, na wniosek Starosty Poznańskiego
wyraził zgodę na przedłużenie kontroli od 5.08.
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– 16.08.2013 r. Kontrola została wszczęta w wyniku skargi z dnia 24 czerwca 2013 r. na działalność
PCPR.
8. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą
naboru do szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Poznańskiego na rok szkolny 2013/2014. Informacja
przedstawia porównanie stanu uczniów przyjętych
w 2012 i 2013 roku, liczbę oddziałów, liczbę uczniów
w oddziale. Nabór dokonany w systemie elektronicznym udostępnianym przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe NABÓR 2013 wykazuje
niedobór w niektórych oddziałach. Jednak faktyczna
liczba przyjętych do klas pierwszych będzie ostatecznie znana w miesiącu wrześniu 2013.
9. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. wykonania planu dochodów budżetowych powiatu
do dnia 30.06.2013 r. z podziałem m.in. na dochody bieżące, majątkowe, należności i zobowiązania.
10. Zarząd Powiatu zaakceptował wpisanie nowych
projektów do bazy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT):
1. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego przy ZS nr 1 w Swarzędzu,
2. Rewaloryzacja zabytkowych, pocysterskich
pomieszczeń SOS-W dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach,
3. Usprawnienie połączeń transportowych wewnątrz aglomeracji poznańskiej i kreowanie
nowych połączeń poprzez integrację sieci
dróg powiatowych z drogami ekspresowymi
S5 i S11 oraz autostradą A2.
11. Zarząd Powiatu zaakceptował wpisanie nowych
projektów do bazy SEP:
1. Przebudowa drogi powiatowej 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku od granic m. Poznań
przy ul. Malwowej w Skórzewie do skrzyżowania z PKP w Palędziu.
Podział na odcinki:
I. odcinek od m. Palędzie (PKP) do węzła Dąbrówka S11
– koncepcja,
II. odcinek od węzła Dąbrówka S11 do gimnazjum
w Skórzewie
– brak dokumentacji,
III. odcinek rondo Malwowa (Poznań) do ul. Zakręt – gimnazjum w Skórzewie
- projekt,
2. Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego
i Ustawicznego przy ZS nr 1 w Swarzędzu,
3. Integracja systemu transportu publicznego na
obszarze powiatu poznańskiego przy wykorzystaniu potencjału przewozowego przewoź-
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ników kolejowych oraz gminnych przewoźników autobusowych,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410P na
odcinku węzeł Kleszczewo (S5) – Gowarzewo
długości 3,2 km,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2411P na
odcinku węzeł Strumiany (S5) – Kostrzyn długości 0,4 km,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2486P na
odcinku węzeł Iwno (S5) – do początku m.
Kociałkowa Górka i od końca m. Kociałkowa
Górka – do granicy administracyjnej miasta
Pobiedziska, długości 5,0 km,
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2483P węzeł
Wierzyce (S5) – Pobiedziska, na odcinku od
końca nakładki wykonanej przez Dragados do
granicy administracyjnej miasta Pobiedziska
długości 1,2 km,
8. Rewaloryzacja zabytkowych, pocysterskich
pomieszczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach.
Zarząd jednocześnie wykreślił z poprzednio zaakceptowanej listy projekty nr 4 i 9, które są tożsame z projektem nr 1 przyjętej listy przedsięwzięć.
12. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski
o pozbawienie następujących dróg kategorii dróg
powiatowych:
1) projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie pozbawienia drogi nr 2457P kategorii drogi powiatowej,
2) projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie pozbawienia drogi nr 2415P kategorii drogi powiatowej,
3) projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie pozbawienia drogi nr 2389P kategorii drogi powiatowej,
4) projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie pozbawienia drogi nr 288P kategorii drogi powiatowej,
5) projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie pozbawienia drogi nr 2432P kategorii drogi powiatowej,
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6) projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie pozbawienia drogi nr 2474P kategorii drogi powiatowej,
7) projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie pozbawienia drogi nr 2470P kategorii drogi powiatowej,
8) projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie pozbawienia drogi nr 2426P kategorii drogi powiatowej,
9) projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie pozbawienia drogi nr 2450P kategorii drogi powiatowej,
10) projekt Uchwały Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie pozbawienia drogi nr 2406P kategorii drogi powiatowej,
Ww. projekty uchwał Rady zostaną przekazane do
odpowiednich Gmin z wnioskiem o podjęcie działań
w celu zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
oraz do odpowiednich Zarządów Powiatu w celu zaopiniowania.
13. Zarząd Powiatu zapoznał się i przyjął Projekt planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu do projektu budżetu na 2014 r. Ww. projekt
zostanie przekazany do Miasta Poznania w celu
zaopiniowania.
14. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
w PPP w Swarzędzu.
15. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczania indywidualne dla uczennicy klasy III LO w Puszczykowie w wymiarze 12 godzin tygodniowo, do końca
zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2013/2014.
16. Zarząd Powiatu zapoznał się z „Informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie poznańskim w I półroczu 2013 r. oraz o funkcjonowaniu Powiatowego
Urzędu Pracy w Poznaniu”, przygotowaną przez
Powiatowy Urząd Pracy w związku zaplanowaną
na najbliższej sesji rady powiatu debatą nt. sytuacji
na rynku pracy w powiecie poznańskim.
Sporządziła:
Justyna Nowakowska
Wydział Organizacyjny
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Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu
w Poznaniu w sierpniu 2013 r.

14 sierpnia 2013 r.
miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Kultury,
Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Promocji,
Rozwoju i Integracji Europejskiej, którego gościem
była Pani Daria Kowalska-Tonder, Dyrektor Wydziału
Promocji Powiatu Poznańskiego, Pan Adam Habryło,
Sekretarz Powiatu, Pan Tomasz Łubiński, Wicestarosta
Poznański. Tematem posiedzenia była informacja Dyrektora Wydziału Promocji o pracy wydziału.
14 sierpnia 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 temat przygotowania
szkół do roku szkolnego 2013/2014, oraz wyniki egzaminów maturalnych.
18-21 sierpnia 2013 r.
członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Powiatu w Poznaniu w dniach mieli możliwość
uczestnictwa w wyjeździe studyjnym Pt. „Rozbudowa
i modernizacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Szwajcarii” organizowanym przez firmę
EKORUM z Poznania. Celem wyjazdu było zapoznanie
się ze sprawnie działającym, rozbudowanym systemem
gospodarowania i przetwarzania odpadów w Szwajcarii oraz możliwością przeniesienia nowoczesnych rozwiązań na grunt współpracy międzygminnej w Polsce.

34

wrzesień 2013

22 sierpnia 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury. Głównym tematem spotkania było
przedstawienie informacji na temat kolei w aglomeracji
poznańskiego. Informację przedstawił Pan Jerzy Kriger,
Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Komisja zaopiniowała również
projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu.
27 sierpnia 2013 r.
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia odbyła posiedzenie w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Poznaniu. W posiedzeniu udział wzięli: Pani Maria
Sowińska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pan
Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu, oraz
członkowie Komisji. Głównym tematem posiedzenia
była Informacja o funkcjonowaniu i bieżącej sytuacji
Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, którą przedstawiła Pani Dyrektor – Maria Sowińska.
28 sierpnia 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu. Podczas spotkania przedstawiono informacje o wykonaniu budżetu powiatu za
I półrocze 2013 r., oraz zaopiniowano projekty uchwał
przewidziane na XXX sesję Rady Powiatu.
Przygotowali:
Karol Cenkier
Marta Marcinkowska
Biuro Rady
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Rumpuć, Rumpuć i po Rumpuciu…
1600 litrów przepysznej zupy o nazwie rumpuć zostało rozdanych w sobotę
7 września podczas imprezy „Rokietnicki Rumpuć”. Wydarzenie to odbyło się
już po raz szósty na placu nieopodal stacji Bliska. Od godziny 11:00 na miejsce
imprezy przybywały tłumy ludzi, nie tylko mieszkańców gminy Rokietnica.

Kolejną atrakcją były stoiska sołeckie, na
których można było posilić się m.in. wypiekami, przetworami owocowo – warzywnymi
mieszkańców reprezentujących swoje wsie.
Każde sołectwo brało udział w konkursie na
najpiękniejsze stoisko. W tym roku pierwszą
nagrodę w konkurencji ocenianej przez kapitułę
wygrało sołectwo Krzyszkowo, które zdobyło
także pierwsze miejsce w oczach publiczności.

Gotowanie rumpucia.

stycznych jak „Śladami Podróżników dookoła
Poznania” oraz „Aktywnie dookoła Poznania”.
Dużą popularnością, głównie wśród dzieci, cieszyła się książeczka pt. TRAMPek.
Justyna Siepietowska-Jarzyńska
Wydział Promocji

Fot. Ziemowit Maląg

Bardzo chętnie odwiedzany był namiot promocyjny powiatu poznańskiego. W nim można
było uzyskać informacje na temat imprez, które w najbliższym czasie odbędą się w ramach
produktu turystycznego „Naturalnie dookoła
Poznania”. Częścią składową tego projektu jest
„Rokietnicki Rumpuć”. Nie zabrakło folderów
i ulotek dotyczących takich produktów tury-

Fot. Ziemowit Maląg

Od rozpoczęcia, na rumpuciowej scenie
prezentowali się rokietniccy artyści, od przedszkolaków po seniorów. Około godz. 16:30 wystąpił Zespół Dziecięco-Młodzieżowy FAMA
z Rokietnicy. Gwiazdą Rokietnickiego Rumpucia była Kasia Wilk, która swym charyzmatycznym występem porwała gości do zabawy.

Na miejsce imprezy przybywały tłumy ludzi, nie tylko mieszkańców gminy Rokietnica.
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Najlepsi ratownicy medyczni wśród
strażaków OSP i PSP wyłonieni!
7 września br., już po raz piąty w Kobylnicy odbyły się Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze z Zakresu Ratownictwa Medycznego dla Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej Powiatu
Poznańskiego. Zmagania miały na celu praktyczne sprawdzenie przygotowania
uczestników do działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale także
promocję idei udzielania „pierwszej pomocy”.
W rywalizacji udział wzięło 108 zawodników z 18 drużyn reprezentujących Jednostki
Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej
PSP w Poznaniu oraz Jednostki OSP Powiatu
Poznańskiego.
W trakcie zawodów sprawdzono wiedzę teoretyczną członków drużyn w zakresie ratownictwa medycznego oraz wiedzy pożarniczej,

a także praktyczną podczas specjalnie zainscenizowanych scen symulujących rzeczywiste warunki wypadków, w tym: wypadku samochodu
osobowego, który z niewyjaśnionych przyczyn
zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo
(w środku znajdowała się kobieta w ciąży, której
strażacy musieli udzielić niezbędnej pomocy);
pożaru w warsztacie samochodowym, w wyniku którego jedna osoba była nieprzytomna

Nagrody rzeczowe w imieniu Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego wręcza Paweł Kurosz, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
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drużyna Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 7
Komendy Miejskiej PSP.
Z kolei w kategorii OSP I. miejsce zdobyła drużyna OSP Luboń, II. miejsce drużyna
OSP Gowarzewo, natomiast III. miejsce OSP
Golęczewo.

Konkurencja polegająca na udzieleniu pomocy osobie podtopionej, wyciągniętej z wody na brzeg.

a także udzielenia pomocy osobie podtopionej,
wyciągniętej z wody na brzeg.
Ostatecznie, po pełnej emocji siedmiogodzinnej rywalizacji, w kategorii PSP I. miejsce
zdobyła drużyna Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP, II. miejsce drużyna Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Nr 4 Komendy Miejskiej PSP, III. miejsce

Super puchar przechodni dla drużyny z największą liczbą punktów, został przyznany zawodnikom OSP Luboń. Zwycięzcy zawodów
otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe.
Zawody organizowane były przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kobylnicy, Oddział
Powiatowy ZOSP RP w Poznaniu, Komendę
Miejską PSP w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Poznaniu oraz Gminę Swarzędz.
Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich

Zwycięska drużyna.
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„Pyry z gzikiem” i „plendze” – czyli
„Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku”

Witold Wróbel i Jan Babczyszyn przekazali Janowi Grabkowskiemu, Staroście Poznańskiemu certyfikat wpisu bambrzoka
na Listę Produktów Regionalnych.

Fot. Witold Wróbel

W ramach „Dnia z Powiatem Poznańskim”
– 17 sierpnia – pojawili się na scenie Festiwalu, gdzie przygotowali dla poznaniaków
„pyry z gzikiem” i „plendze”. W tym upalnym, wakacyjnym dniu, już o godzinie 11.00
stawili się na Starym Rynku uczniowie: Zuzia
Kawczyńka, Magda Grudzień, Kinga Nowak,
Michalina Modlibowska, Andżelika Piechowiak i Grzegorz Piwowarski oraz Darek Polowczyk. O godzinie 12.30 wraz z nauczycielem Izabelą Starostą-Byczyńską w biurze
„Festiwalu” przygotowywali się do występu:
gotowali, tarli, mieszali, ucierali… Na scenę
weszli o 15.00. Andżelika podała przepis na
placki ziemniaczane, co zostało uwiecznione w oficjalnej relacji filmowej z imprezy.

Fot. Witold Wróbel

Jak ważny jest w życiu „dobry smak”, wszyscy wiemy… Dla uczniów technikum
żywienia i usług gastronomicznych w Murowanej Goślinie jest on ważny
szczególnie. Dlatego nie mogło ich zabraknąć na „Ogólnopolskim Festiwalu
Dobrego Smaku”, który odbywał się od 15 do 18 sierpnia w Poznaniu.

Drużyna technikum żywienia i usług gastronomicznych w Murowanej Goślinie z Agnieszką Olejniczak-Gros, Wicedyrektor szkoły,
która przez cały czas wspierała swoich uczniów oraz Andrzejem Fiedorukiem.
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Fot. Witold Wróbel

kim powodzeniem. Podawane ziemniaki były
w najlepszym gatunku.

Uczestnicy kulinarnej wycieczki.

Wykonanemu przez uczniów „gzikowi” najlepszą recenzję wystawił sam Gieno Mientkiewicz,
producent sera zagrodowego, prowadzący program „Przez dziurkę od sera” w „Kuchni+”.

Nagrodą, po wyczerpującym dniu, była
kulinarna wędrówka po Poznaniu, w czasie
której przewodnikiem był sam Witold Wróbel,
który zaprosił młodych uczestników do straganów zaprzyjaźnionych producentów na degustację, przedstawił wielkim osobowościom
kulinarnego świata, takim jak: pisarz Andrzej
Fiedoruk, wspomniany już Gieno Mientkiewicz, czy Zbyszek Kmieć – niegdyś kulinarny
włóczęga, teraz foodhunter, specjalizujący się
w poszukiwaniu win i smaków Polski.

Potrawy przygotowane przez uczniów
technikum żywienia i usług gastronomicznych w Murowanej Goślinie cieszyły się wiel-

Agnieszka Olejniczak-Gros
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Bolechowie
Szkoła w Murowanej Goślinie

Fot. Witold Wróbel

Na scenie uczniowie towarzyszyli Janowi Grabkowskiemu, Staroście Poznańskiego,
któremu Jan Babczyszyn, dyrektor „Festiwalu”, wspólnie z Witoldem Wróblem, członkiem „Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku”, wręczyli certyfikat wprowadzenia „bambrzoka” na listę produktów regionalnych.

Na koniec, uczniowie wzięli udział w warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez samego Sebastiana Gołębiewskiego, dawnego
asystenta Kurta Schellera. W restauracji „Toga”,
pod okiem Mistrza, ugotowali zupę z trawą cytrynową oraz przyrządzili pasztet z kurzych wątróbek z marmoladą z cebuli i jabłek. Produkty
do potraw, przygotowywanych przez uczniów,
pochodziły z hodowli drobiu zrównoważonego,
promowanej przez Andrzeja Bobrowskiego,
Dyrektora Agencji Rynku Rolnego.

Uczniowie wzięli udział w warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez samego Sebastiana Gołębiewskiego, dawnego asystenta
Kurta Schellera.
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X Europejskie i XIII Krajowe Zawody
Sikawek Konnych „Śmigiel 2013”
18 sierpnia 2013 roku odbyły się X Europejskie i XIII Krajowe Zawody Sikawek
Konnych „Śmigiel 2013”. Patronat honorowy objął Waldemar Pawlak, Prezes
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Organizatorem
zawodów był Oddział Powiatowy ZOSP RP w Kościanie, Oddział Wojewódzki
ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Zarząd Główny ZOSP
RP w Warszawie, Powiat Kościański oraz samorządy gmin: Śmigiel, Kościan
i Czempiń, a także miasto Kościan.
W tegorocznej edycji imprezy zgłosiło
swój udział 37 sikawek z Polski reprezentujących 7 województw w tym 26 zespołów
męskich, 11 kobiecych oraz 9 zagranicznych:
z Czech (4), Węgier (3), Niemiec (1) i Słowacji (1). Powiat Poznański reprezentowały
drużyna kobieca OSP Puszczykowo i drużyna
męska OSP Nowinki.

Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch
konkurencjach. Pierwsza to ocena zaprzęgu, stanu technicznego sikawki, umundurowania załogi, wartości historycznej zestawu i prezentacji
drużyny. Druga to część sprawnościowa polegająca na pokonaniu toru przeszkód, wprawieniu
sikawki konnej w ruch i obaleniu ognika.

Fot. Gniewko Niedbała

Impreza rozpoczęła się koncertem Orkiestry Dętej OSP Kościan, po którym przeprowadzono uroczystą zbiórkę drużyn i sikawek

konnych startujących w zawodach. Otwarcia
zawodów dokonał Kazimierz Król, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie.

Ocenie jury podlegały: zaprzęg, stan techniczny sikawki, umundurowanie załogi, wartość historyczna zestawu i prezentacja drużyny.
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Startująca po raz drugi żeńska drużyna
z OSP Puszczykowo uplasowała się w pierwszej dziesiątce, z kolei męska drużyna OSP Nowinki uplasowała się w pierwszej dwudziestce.

Atrakcjami dnia były pokazy dwóch sikawek parowych z Czech z OSP Klatovy
i Roztoky U. Jilemnice, STIHL Timbersports
oraz ćwiczenia bojowego z miniaturowych
sikawek w wykonaniu dzieci z OSP Bielewo
(gmina Krzywiń, powiat kościański) i dzieci
z OSP Dobropole Pyrzyckie (gmina Dolice,
powiat Stargard Szczeciński).

Konkurencja polegająca na wprawieniu sikawki konnej w ruch.

Tytuł najpiękniejszej zdobyła Czeszka,
Marketa Jarkova, która otrzymała także tytuł
miss publiczności. Pierwszą wicemiss Europy
została Alicja Stanisławiak z Racotu, uczennica poznańskiego liceum.
Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa,
Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obywatelskich

Fot. Gniewko Niedbała

Zawody sikawek konnych w Śmiglu poprzedziły wybory Miss Europy OSP, które odbyły
się 17 sierpnia. O miano najpiękniejszej druhny starego kontynentu walczyło pięć dziewcząt
z Polski, Czech, Włoch i Węgier, które zaprezentowały się przy śmigielskich wiatrakach.

Fot. Gniewko Niedbała

Ponadto był rozgrywany GRAND PRIX
„ŚMIGIEL 2013” – jednoczesny start dwóch
drużyn męskich, najlepszych w klasyfikacji
ogólnej: polskiej i zagranicznej, na torze przeszkód i ćwiczeniu bojowym.

Gratulacje drużynie z OSP Puszczykowo składają Wojciech Ziemniak, Członek Komitetu Organizacyjnego Zawodów oraz Waldemar
Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
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„Gospodarka odpadami w Szwajcarii”
Radni powiatu poznańskiego w dniach 18-21 sierpnia 2013 r. mieli możliwość
uczestnictwa w wyjeździe studyjnym pt. „Rozbudowa i modernizacja instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych w Szwajcarii” organizowanym przez
firmę EKORUM z Poznania. Celem wyjazdu było zapoznanie się ze sprawnie
działającym, rozbudowanym systemem gospodarowania i przetwarzania
odpadów w Szwajcarii oraz możliwością przeniesienia nowoczesnych rozwiązań
na grunt współpracy międzygminnej w Polsce.

„Koncepcja rozwiązywania problemu odpadów w Szwajcarii” obejmuje następujące
kategorie odpadów: komunalne – pochodzące z gospodarstw domowych i im podobne
(tzn. wszystkie te odpady, które nie podlegają selektywnej zbiórce, i nie powinny trafić na składowisko), pozostałe przedmioty
trwałego użytku (gabaryty) oraz zbierane
selektywnie (np. szkło, papier, odpadki pochodzenia organicznego itd.); budowlane;
przemysłowe (z procesów produkcyjnych)
i niebezpieczne (np. szlamy zanieczyszczone organicznie, kwasy i zasady zanieczyszczone metalami ciężkimi). Poziomy odzysku
poszczególnych odpadów są bardzo wysokie: szkło 95%, aluminium 91%, papier
82%, PET 78%, baterie 71%.
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Dzięki tak kompleksowemu podejściu do
gospodarowania odpadami i wdrożeniu szeregu
czynników (np. rozbudowa na terenie kraju sieci PSZOK, zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz instalacji
fermentacji beztlenowej odpadów biodegradowalnych) Szwajcaria znajduje się w czołówce
państw o najwyższym wskaźniku recyklingu.

Fot. Monika Tarajkowska

W Szwajcarii obowiązują cztery główne
zasady w ochronie środowiska:
1. zanieczyszczający płaci – sprawca zanieczyszczenia ponosi koszty unikania powstawania odpadów, ich zagospodarowania i usuwania,
2. zasada wczesnego zapobiegania – obowiązek możliwie szybkiego ograniczania
wpływu szkodliwych substancji na otoczenie i ludzi,
3. zwalczanie u źródła – reguła mająca doprowadzić do ograniczania powstawania
odpadów, zarówno w aspekcie jakościowym (trucizny), jak i ilościowym,
4. przetwarzanie odpadów ma sens tylko
wtedy, gdy jest opłacalne ekonomicznie
i ekologicznie. Odpady nieprzetwarzalne
powinny być bezpiecznie składowane.

Zwiedzanie sortowni spotkało się z dużym zainteresowaniem ze
strony radnych powiatu poznańskiego.

Pierwszym etapem wyjazdu studyjnego
Radnych była wizyta w centrum informacyjnym dotyczącym gospodarki bioodpadami
oraz instalacji beztlenowej fermentacji „Kompogas” w Otelfingen. Jest ona typem fermentatora betonowego, gdzie przerabiane jest rocznie około 13 000 Mg odpadów zielonych, organicznych i kuchennych. W wyniku procesu
beztlenowej fermentacji termofilnej wytwarza
się 1,4 GWh energii elektrycznej i 0,7 GWh
biogazu. Wyprodukowany biogaz przekształcany jest w energię elektryczną i ciepło a częściowo również przeznaczany jako paliwo dla
pojazdów silnikowych. Wytworzone ciepło
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oraz paliwo wykorzystane jest głównie na
potrzeby własne instalacji oraz taboru Kompogas. Na terenie zakładu znajduje się stacja
paliw, gdzie mieszkańcy mogą odpłatnie zatankować samochód biogazem. Nadwyżka
ciepła wykorzystywana jest w pobliskim centrum informacyjnym, w ramach którego funkcjonuje szklarnia upraw warzyw. Pozostałości
poprocesowe wprowadzane są do środowiska
w postaci stałego i ciekłego nawozu.

W każdym z odwiedzonych miejsc radni
mogli dostrzec różne możliwości dotyczące
rozbudowy i modernizacji stosowanych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
Niniejszy wyjazd studyjny z pewnością stanowi dla radnych cenne doświadczenie, jak
i uzupełnienie dotychczasowej wiedzy w zakresie gospodarki odpadami.
Monika Tarajkowska
Dyrektor Biura Rady
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Radni zapoznali się również z tematem
termicznego przetwarzania odpadów i osadów
ściekowych na przykładzie zakładu KEZO,
który działa od 2010 roku. W roku 2011 zakład przetworzył 186 000 Mg odpadów oraz
20 500 Mg osadów ściekowych. Instalacja
posiada trzy rusztowe kotły o wydajności
25 Mg/h. Termiczny rozkład odpadów jest
złożonym procesem, który składa się z sześciu etapów: 1. Wysuszenie 2. Odgazowanie
3. Zapłon 4. Gazyfikacja 5. Spalanie 6. Dopalanie gazów. Produkcja energii elektrycznej
w roku 2011 wyniosła 123 000 MWh a energii
cieplnej 20 000 000 kWh. Od końca 2012 roku
KEZO posiada nowoczesną instalację, oddzielającą cząstki metali z żużli. Obok spalarni
– co może stanowić ciekawostkę – znajduje
się szklarnia owoców i warzyw, która do swej
produkcji wykorzystuje niskotemperaturowe
ciepło wytworzone przez instalację.

Ostatnim etapem podróży była wizytacja
sortowni selektywnie zebranych odpadów
oraz PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych). „Maag Recycling”
jest niezależną firmą rodzinną z długą tradycją w służbie dla środowiska. Obecnie zakład
odbiera papier, tekturę, puszki, aluminium
i złom wytworzony przez mieszkańców z blisko 100 okręgów Szwajcarii. Przy pomocy
nowoczesnego sprzętu na terenie zakładu stosowany jest recykling zebranych materiałów.
Zakład ma do dyspozycji prasę do papieru,
hydrauliczne nożyce do złomu, kruszarkę ze
zintegrowanym odsysaczem, separatory magnetyczne, separatory wiroprądowe, bębny sitowe, sortownię opakowań PET oraz kompresor. Firma posiada również sieć 7 PSZOK na
swoim terenie, poprzez które zbiera od mieszkańców odpady problemowe.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego.
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