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Znamy już poznańskich  
liderów przedsiębiorczości

Już po raz dziewiąty przyznano tytuły „Poznańskiego Li-
dera Przedsiębiorczości”. Gala wręczenia nagród w konkur-
sie skierowanym do średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw 
oraz firm akademickich odbyła się 17 kwietnia na Stadionie 
Miejskim w Poznaniu. Współorganizatorem konkursu był 
Powiat Poznański. 

Chęć udziału w tegorocznej edycji zgłosiło blisko 70 firm. Do 
drugiego etapu zakwalifikowano 36 przedsiębiorstw, które podlega-
ły ocenie partnera merytorycznego konkursu – firmy F5 Konsulting.

Najlepsze w poszczególnych kategoriach firmy otrzymały 
tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” lub certyfikat 
„Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Akademickiej” oraz 
karnety uprawniające  do produkcji i emisji telewizyjnej profe-
sjonalnych prezentacji biznesowych. 

W kategorii „Mikroprzedsiębiorca” zwyciężyła firma Fresh So-
lutions, wyróżnienia otrzymali: Tense.Pl, B2 Internet oraz Geni-
jusz. Liderem w kategorii „Mały Przedsiębiorca” została firma 
Meliński Minuth, wyróżnienia odebrali: Hanna Style, DBL oraz 
firma Alter. Laureatem w kategorii „Średni Przedsiębiorca” został 
Modertrans z Poznania. Wyróżnieniami Kapituła uhonorowała 
firmy: Power Engineering, Drew-Zet oraz Promag. „Poznańskim 
Liderem Przedsiębiorczości Akademickiej” została firma Adva 
Chem Lab.

Po raz pierwszy w historii konkursu laureaci w kategorii śred-
ni, mały oraz mikroprzedsiębiorca otrzymali nagrody dodatkowe 
ufundowane przez Członków Kapituły – Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Bank 
PKO BP SA. Ponadto „Poznański Lider Przedsiębiorczości Aka-
demickiej” został uhonorowany dodatkową nagrodą przekazaną 
przez firmę Smarto.

Katarzyna Kazmucha
Gabinet	Starosty

Referat	Współpracy	Zagranicznej		
i	Promocji	Przedsiębiorczości

Statuetki „Lidera” wręczył Starosta Jan Grabkowski, Przewodniczący Kapituły Konkursu
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mieszka 90 uczniów. Kandydaci do gimna-
zjum będą musieli zaliczyć test sprawnościo-
wy. 

W Puszczykowie młodzi sportowcy mają do 
dyspozycji siłownię, dwie sale gimnastyczne 

i kompleks boisk „Orlik”. 
W październiku zostanie 
tam oddany do użytku tar-
tanowy stadion lekkoatle-
tyczny, spełniający wy-
mogi Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki. Środki na 
budowę obiektu pochodzą 
z budżetu Powiatu Poznań-
skiego. 

Szczegółowe informacje 
dotyczące naboru do gim-
nazjum i liceum w Pusz-
czykowie można znaleźć 
oraz na stronie interneto-
wej
www.lopuszczykowo.pl. 

Małgorzata Roszak
Wydział	Edukacji

Gimnazjum będzie funkcjo-
nowało w tym samym budynku 
co Liceum Ogólnokształcące 
w Puszczykowie, które także 
kształci młodych lekkoatletów. 
Docelowo obie placówki mają 
zostać przekształcone w Ze-
spół Szkół, co zapewni dłuż-
szy proces treningowy zawod-
nikom chcącym kontynuować 
naukę w klasie sportowej w li-
ceum. Uczniowie Gimnazjum 
Sportowego będą mieli rów-
nież pierwszeństwo przy nabo-
rze do Liceum. 

O przyjęcie do gimnazjum 
mogą się starać uzdolnieni 
sportowo absolwenci szkół podstawowych nie 
tylko z terenu powiatu poznańskiego, ale z ca-
łej Wielkopolski, a nawet spoza wojewódz-
twa. Przy powiatowej placówce funkcjonuje 
bowiem internat, w którym po remoncie za-

Gimnazjum Sportowe będzie działało w budynku LO w Puszczykowie

Od października uczniowie gimnazjum i liceum w Puszczykowie będą korzystać nowego 
stadionu lekkoatletycznego

Nowa szkoła dla młodych sportowców 
Od września rozpocznie działalność Gimnazjum Sportowe w Puszczykowie. Uchwa-

ła o utworzeniu placówki została podjęta podczas sesji Rady Powiatu w środę 14 mar-
ca. Prowadzona przez Powiat Poznański szkoła ma się specjalizować w lekkiej atletyce. 
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Policjanci z Komisariatu w Czerwonaku 
zwyciężyli w regionalnych eliminacjach do 
Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Pre-
wencji „Patrol Roku”. Turniej pod patro-
natem Starosty Poznańskiego odbył się 29 
marca na terenie Komendy Miejskiej Poli-
cji w Poznaniu. 

W zawodach wzięło udział 18 par patrolo-
wych z komisariatów powiatu poznańskiego, 
komisariatu Poznań – Jeżyce oraz Wydziału 
Zabezpieczenia Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu. Podczas turnieju policjanci mu-
sieli wykazać się wiedzą zawodową, umiejęt-

Jak skutecznie składać reklamacje? Czy 
konsument ma prawo zwrócić pełnowar-
tościowy towar? Na czym polega nieuczci-
wa konkurencja? Między innymi na takie 
pytania odpowiadali uczestnicy powiato-
wego etapu VIII Wielkopolskiej Olimpia-
dy Wiedzy Konsumenckiej, który odbył 
się 15 marca w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu. 

W konkursie wzięło udział 14 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Po-
wiat Poznański. Uczestnicy mieli do rozwiąza-
nia test składający się z 50 pytań dotyczących 
podstawowych praw konsumenckich. Pytania 
były trudne, jednak młodzież sobie z nimi po-
radziła.

Najwięcej punktów zdobyli: Mateusz Staw-
ski z Technikum w Poznaniu wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy oraz Anna 
Sikorska i Sandra Pilarska z Zespołu Szkół nr 
1 w Swarzędzu. Trójka zwycięzców reprezen-
towała powiat podczas finału wojewódzkiego 
Olimpiady 16 kwietnia w Poznaniu. 

Powiatowy etap konkursu odbył się pod 
patronatem Jana Grabkowskiego, Starosty 
Poznańskiego. Wojewódzkiemu finałowi pa-
tronowali natomiast: Małgorzata Krasnodęb-
ska-Tomkiel, Prezes Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów oraz Marek Woźniak, 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Marek Radwański
Powiatowy	Rzecznik	Konsumentów

nościami udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej oraz zręcznością strzelecką. 

Najwięcej punktów i tytuł „Patrolu Roku” 
otrzymali: sierż. Przemysław Galasiński 
i sierż. Jarosław Łopatka reprezentujący Ko-
misariat w Czerwonaku. Na kolejnych me-
dalowych miejscach uplasowały się drużyny 
Wydziału Zabezpieczenia Miasta KMP w Po-
znaniu w składzie: sierż. Dawid Żukowski i st. 
post. Dariusz Czajkowski (drugie miejsce) 
oraz st. post. Rafał Pańczak i sierż. Dominik 
Zieliński (trzecie miejsce). Dwie pierwsze eki-
py będą reprezentowały poznańską komendę 

podczas wojewódzkiego etapu zawo-
dów „Patrol Roku”. 

Dyplomy i nagrody zwycięzcom wrę-
czyli: podinsp. Roman Kuster, I Za-
stępca Komendanta Miejskiego Policji 
w Poznaniu; Paweł Kurosz, dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
oraz asp. Jerzy Woźniak, Przewodniczą-
cy Zarządu Terenowego NSZZ Policjan-
tów KMP w Poznaniu.  

Dariusz Fleischer
Wydział	Bezpieczeństwa,	

	Zarządzania	Kryzysowego	
	i	Spraw	Obywatelskich

Patrol roku z Czerwonaka

Młodzież o prawach konsumenta

Policjanci z Czerwonaka zostali wyróżnieni tytułem „Patrolu Roku”
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W dniach 17-18 marca odbyły się Targi Ak-
tywni 50+ adresowane do osób dojrzałych. 
Impreza ta daje szansę poznania w jednym 
miejscu oferty producentów, firm usługowych, 
organizacji społecznych i socjalnych, a także 
organizacji samorządowych, które swoje dzia-
łania kierują do osób powyżej 50. roku życia. 

Oficjalnego otwarcia Targów dokonali: 
Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy 
i Polityki Społecznej; Piotr Florek, Wojewoda 
Wielkopolski; Tomasz Bugajski, Członek Za-

rządu Województwa Wielkopolskiego; Jerzy 
Stępień, Zastępca Prezydenta Poznania oraz 
Andrzej Byrt, prezes Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich. 

Minister Kosiniak-Kamysz odwiedził sto-
isko Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, 
wyrażając zainteresowanie podejmowanymi 
przez Urząd działaniami na rzecz aktywizacji 
osób dojrzałych. Na stoisku Urzędu gościł tak-
że Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Po-
wiatu Poznańskiego, były wieloletni dyrektor 
PUP-u. Warto przypomnieć, że w ubiegłym 
roku poznański Urząd otrzymał tytuł „Instytu-
cji rynku pracy przyjaznej osobom 50+”.

Targi pracy z poznańskim PUP-em
Marzec to czas organizacji wielu imprez targowych związanych z rynkiem pracy. 

W trakcie tegorocznych wydarzeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu tradycyjnie 
prezentował swoją ofertę dla osób bezrobotnych i pracodawców. 

Kolejną okazją do zaprezentowania oferty 
Urzędu były Europejskie Dni Pracy – Poznań 
2012 organizowane przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Poznaniu. Europejskie Dni Pracy, 
gromadząc w jednym miejscu potencjalnych 
zagranicznych pracodawców z wielu państw, 
cieszą się niesłabnącą popularnością publicz-
ności. W tym roku zwiedzający mogli zapo-
znać się z około 300 ofertami pracy. W uroczy-
stości oficjalnego otwarcia Targów, którego 
dokonał Krzysztof Grabowski, Członek Za-

rządu Województwa Wielko-
polskiego, uczestniczył również 
Zygmunt Jeżewski, Członek Za-
rządu Powiatu Poznańskiego. 

Celem Europejskich Dni Pracy 
jest podnoszenie poziomu wie-
dzy na temat form poszukiwania 
pracy, zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej w Pol-
sce oraz na terenie Unii Europej-
skiej i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Odwiedzający 
targi mieli także szansę posze-
rzenia wiedzy na temat swobody 
przepływu pracowników na te-
renie Unii Europejskiej poprzez 
zaznajomienie się z warunkami 
życia i pracy za granicą. Czę-
ścią targów były także zajęcia 
warsztatowe: „ABC aktywnego 

poszukiwania pracy", „Prezentacja warunków 
życia i pracy w Irlandii”, „EFS szansą dla nie-
pełnosprawnych – jak skorzystać z oferowa-
nego w ramach PO KL wsparcia?”, czy „ABC 
przedsiębiorczości". 

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu prezen-
tował także swoją ofertę podczas VI Targów 
Edukacji i Pracy w Mosinie, zorganizowanych 
13 marca przez Gminne Centrum Informacji 
w Mosinie. 

Magdalena Morze
Powiatowy	Urząd	Pracy	w	Poznaniu

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu uczestniczył w imprezach targowych  
dotyczących rynku pracy
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W skład „Poznańskiej Piątki” wchodzą: Cze-
sław Jóźwiak (23 lata), Edward Kaźmierski (23 
lata), Franciszek Kęsy (22 lata), Edward Klinik 
(23 lata) i Jarogniew Wojciechowski (20 lat). 
Inscenizację teatralną przypominającą postaci 
straconych 70 lat temu młodych ludzi przygo-
towali uczniowie Gimnazjum nr 6 w Poznaniu.

Uroczystości, jak co roku, zorganizowały 
Rada Miasta Poznania oraz Wojewódzka Rada 
Kombatantów i Osób Represjonowanych przy 
współpracy z innymi organizacjami komba-
tanckimi. W wydarzeniu udział wzięło kilkaset 
osób. Po okolicznościowych przemówieniach 
zaproszeni goście złożyli kwiaty pod Ścianą 
Śmierci. W imieniu samorządu powiatu po-
znańskiego hołd ofiarom hitlerowskiej okupacji 
złożył Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Po-
wiatu w Poznańskiego. 

Fort VII, zwany w Wielkopolsce Fortem 
Grozy lub Fortem Śmierci, był pierwszym obo-

Oddali cześć „Poznańskiej Piątce”
W czwartek 12 kwietnia na terenie poznańskiego Fortu VII odbyły się uroczystości 

uczczenia pamięci ofiar okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. Tegoroczne obcho-
dy poświęcone były upamiętnieniu błogosławionej „Poznańskiej Piątki” – pięciu wy-
chowanków Salezjańskiego Oratorium św. Jana Bosko w Poznaniu, zamordowanych 
przez gestapo za podejrzenie o przynależność do tajnej organizacji politycznej. 

zem koncentracyjnym funkcjonującym w oku-
powanej przez III Rzeszę Polsce. Szacuje się, 
że w Forcie VII w trakcie II wojny światowej 
uwięzionych było około 18 tys. osób, z których 
Niemcy zamordowali 4,5 tysiąca.  

Tomasz Skupio
Asystent	Starosty	

Organizatorem rocznicowego spotkania był 
Marek Woźniak, Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego. Powiat Poznański reprezento-
wał Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański. 

W kościele Ojców Dominikanów w Pozna-
niu została odprawiona Msza Święta w inten-
cji Polaków pomordowanych na Wschodzie. 
Główne uroczystości odbyły się przy Pomniku 
Ofiar Katynia i Sybiru u zbiegu ul. Fredry i al. 
Niepodległości w Poznaniu, gdzie miała miej-
sce ceremonia złożenia kwiatów. 

Michał Dziedzic
Asystent	Starosty	

72. rocznica zbrodni katyńskiej
Cześć pamięci Polskich oficerów pomordowanych w Katyniu oraz Polaków zesła-

nych na Sybir oddali w piątek 13 kwietnia mieszkańcy Poznania i powiatu poznańskie-
go. W obchodach 72. rocznicy zbrodni katyńskiej uczestniczyli przedstawiciele władz 
wojewódzkich i samorządowych, rodziny katyńskie, policjanci, poczty sztandarowe, 
harcerze i uczniowie poznańskich szkół. 
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Kwiaty pod Ścianą Śmierci złożył Zygmunt Jeżewski,  
Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego
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Główne obchody odbyły się w Poznaniu przy Pomniku Ofiar 
Katynia i Sybiru
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Uchwała nr XVI/130/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/92/IV/2011 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 20.10.2011 r. w sprawie 
udzielenia Gminie Dopiewo pomocy finansowej  
w formie dotacji celowej na wykonanie nasadzeń na 
terenie gminy Dopiewo w ramach Programu zwięk-
szania lesistości Powiatu Poznańskiego. 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 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 240 
poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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. 101.8 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 152 poz. 897, Nr 178 poz. 1060, 
Nr 224 poz. 1341) oraz art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
.142 poz. 1592 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 
200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 
2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 
28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Nr 
40 poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 149 poz. 887, 
Nr 217 poz.1281), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 
W uchwale Nr XII/92/IV /2011 Rady Powiatu w Pozna-
niu z dnia 20.10.2011 r. w sprawie udzielenia Gminie 
Dopiewo pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
na wykonanie nasadzeń na terenie gminy Dopiewo  

U C H W A Ł Y
p o d j ę t e  p o d c z a s  S e s j i  R a d y  P o w i a t u  P o z n a ń s k i e g o
w  d n i u 1 4  m a r c a  2 0 1 2  r o k u

w ramach Programu zwiększania lesistości Powiatu Po-
znańskiego zmienia się § 3, który otrzymuje następują-
ce brzmienie: ,,§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.” 

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

§ 3.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

W dniu 8 lutego 2012 r. Redakcja Dziennika Urzędo-
wego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nade-
słała informację, iż odmawia publikacji uchwały Nr 
XII/92/IV/2011 podjętej w dniu 20 października 2011 
r. uzasadniając, iż nie podlega ona publikacji. W odnie-
sieniu do niniejszego, postanowiono zmienić treść § 3. 
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały 
jest zasadne. 

Uchwała nr XVI/131/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie: szczegółowych warunków umorzenia  
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odrocze-
nia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstę-
powania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pie-
czy zastępczej. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142. poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 
1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 92,poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887) 
oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 
U. Nr 149 poz. 887, Nr 288, poz.1690 ), Rada Powiatu  
w Poznaniu uchwala, co następuje: 
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§ 1. 
Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1)  dochodzie - rozumie się przez to dochód w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 
1362 ze zm.); 

2)  osobie zobowiązanej - rozumie się przez to osoby 
zobowiązane do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej, o której mowa wart. 193 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ; 

3)  opłacie za pobyt w pieczy zastępczej - rozumie się 
przez to opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastęp-
czej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawo-
dowej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym 
domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowaw-
czej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycz-
nej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

4)  kryterium dochodowym - rozumie się przez to kry-
terium dochodowe w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). 

§ 2.
Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie w skła-
dzie rodziny nie uwzględnia się dziecka umieszczonego  
w pieczy zastępczej, jak również innych dzieci umiesz-
czonych, wcześniej w pieczy zastępczej. 

§ 3.
Umorzenie w całości łącznie z odsetkami należności 
z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może na-
stąpić gdy: 

a)  dochód na osobę w rodzinie lub osoby samot-
nie gospodarującej aktualnie kwalifikuje do 
odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziec-
ka w pieczy zastępczej, o którym mowa w § 7 
ust. l, 

b)  pobyt w pieczy zastępczej został zakończony  
w wyniku powrotu dziecka do domu rodzin-
nego, a dochodzenie tej należności mogłoby 
prowadzić do ponownej utraty możliwości 
sprawowania opieki i wychowania oraz po-
nownego umieszczenia dziecka w pieczy za-
stępczej, 

c)  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że  
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 
kwoty wyższej od kosztów dochodzenia tej 
należności lub postępowanie okazało się bez-
skuteczne. 

§ 4. 1.
Umorzenie w części łącznie z odsetkami należności z ty-
tułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić: 

a)  gdy dochód na osobę w rodzinie lub osoby sa-
motnie gospodarującej nie przekracza 400% 
kryterium dochodowego, 

b)  gdy urlopowano dziecko do domu rodzinnego, 
c)  po udokumentowaniu trudnej sytuacji material-

nej i rodzinnej, w tym spełnieniu co najmniej 
dwóch przesłanek wymienionych w § 7 ust. 3. 

§ 5.
Odroczenie terminu płatności należności z tytułu opła-
ty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić po udo-
kumentowaniu bieżących przemijających trudności 
osób zobowiązanych we wnoszeniu opłat ustalonych 
w decyzji. 

§ 6.
 Rozłożenie na raty płatności należności z tytułu opłaty 
za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić po udo-
kumentowaniu ważnych przyczyn rodzinnych osoby 
zobowiązanej. 

§ 7. 1.
 Starosta Poznański może odstąpić od ustalenia opła-
ty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, jeżeli dochód 
osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej albo 
dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej, nie 
przekracza 300% kryterium dochodowego. 
2.  Starosta Poznański może odstąpić od ustalenia opła-

ty za pobyt w pieczy zastępczej, mimo niespełnienia 
warunku wskazanego w ust. 1 uchwały, jeżeli oko-
liczności wskazują, że ponoszenie tej opłaty przez 
osobę zobowiązaną wiązać się będzie z niemożno-
ścią zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych 
tej osoby lub jej rodziny. 

3.   Za okoliczności przemawiające za odstąpieniem od 
opłaty za pobyt w pieczy zastępczej, o których mowa 
w ust. 2 uważa się : 
l)  stwierdzenie długotrwałej choroby; 
2)  niepełnosprawność; 
3)  ponoszenie opłaty za pobyt innych dzieci  

w pieczy zastępczej, innych członków rodziny  
w jednostkach pomocy społecznej, innych in-
stytucjach zapewniających całodobową opiekę, 
leczenie i rehabilitację; 

4)  wielodzietność (wychowywanie co najmniej  
3 dzieci); 

5)  samotne wychowywanie dziecka; 
6)  straty materialne powstałe w wyniku zdarzenia 

losowego. 

§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznań-
skiemu. 
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§ 9. 1.
 Traci moc uchwała Nr XXVIII/216/III/2009 Rady Po-
wiatu Poznańskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
określenia warunków całkowitego lub częściowego 
zwolnienia rodziców z opłaty za pobyt dziecka, również 
po osiągnięciu pełnoletności w rodzinie zastępczej. 
2.  Traci moc Uchwała Nr XXVIII/217/III/2009 Rady 

Powiatu Poznańskiego z dnia 25 marca 2009 r.  
w sprawie określenia warunków całkowitego lub 
częściowego zwolnienia rodziców, opiekunów praw-
nych i kuratorów z opłaty za pobyt dziecka w cało-
dobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz 
osoby pełnoletniej za pobyt w całodobowej placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. 

§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Uzasadnienie:

Z dniem 1 stycznia 2012 weszła w życie ustawa z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej. Zgodnie z art. 194 ust. 2 ww. ustawy 
rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe 
warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie  
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia 
na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, o której mowa 
wart. 193 ust. 1. Uchwała określa warunki, w których 
przewidziane ustawą możliwości odstąpienia od usta-
lenia odpłatności, zastosowania umorzeń, ulg i odro-
czeń w należnych płatnościach mogą być zastosowane. 
Zasady określone w uchwale spowodują dostosowanie 
sposobów egzekwowania odpłatności w zależności od 
realnych możliwości osoby zobowiązanej. 
Wobec powyższego podjęcie niniejszej Uchwały jest 
uzasadnione.

Uchwała nr XVI/132/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie: likwidacji Technikum w Murowanej Go-
ślinie. 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 
poz.1806; z 2003r, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102 
poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz.753; 

Nr 187, poz. 1241; z 2010: Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 
40, poz. 230; Nr 106, poz. 675: Dz. U. z 2011 r. Nr 21, 
poz. 113; Nr 149, poz.887;nr 217, poz. 1281) art. 59 ust.  
1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 
17, poz. 141 Nr 94, poz.788; Nr 122, poz. 1020; nr 131, 
poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 
r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, poz. 
1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, 
poz.791, Nr 120, poz.818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, 
poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 
216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618 z 2009 r. Nr 6 poz. 33 
; Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458; nr 157, poz.1241; Nr 
219 poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz.320; 
Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz.991; z 2011 r. Nr 106, poz. 
622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz.814; Nr 149, poz. 887; 
Nr 205, poz.1206) oraz uchwały Rady Powiatu w Pozna-
niu Nr XV/111/IV/2011 z dnia 08..02.2012 r. o zamiarze 
likwidacji Technikum w Murowanej Goślinie Rada Po-
wiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ l. 
Z dniem 31 sierpnia 2012 roku likwiduje się Techni-
kum w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, wchodzące 
w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Za-
moyskich w Rokietnicy. 

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

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

Rada Powiatu w Poznaniu podjęła w dniu 8 lutego 2012 
r. uchwałę Nr XV/121/IV/2012 w sprawie zamiaru li-
kwidacji Technikum w Murowanej Goślinie. Przyczyną 
podjęcia uchwały był fakt, iż z powodu niezadowalające-
go naboru do technikum funkcjonującego w Murowa-
nej Goślinie w ramach Zespołu Szkół w Rokietnicy oraz 
technikum funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół  
w Bolechowie, będącego skutkiem rywalizacji obu 
szkół o tego samego ucznia, konieczna stała się zmiana 
sposobu organizacji szkół prowadzonych przez Powiat 
Poznański, działających w Murowanej Goślinie i Bole-
chowie. 
Przed podjęciem uchwały o likwidacji szkoły koniecz-
ne było powiadomienie rodziców uczniów i kuratora 
oświaty .Czynności te zostały wykonane. 
Obecnie możliwe jest podjęcie uchwały o likwidacji 
Technikum w Murowanej Goślinie. 
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UCHWAŁA Nr XVI/133/IV/2012
RADY POWIATU W POZNANIU

z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie: założenia Gimnazjum Sportowego w Pusz-
czykowie. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art.12 pkt 8 lit i ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Nr 23, poz.220; 
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 162, 
poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 92, poz.753; Nr 187, poz. 1241; z 2010: Nr 
28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675: 
Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 149, poz.887; Nr 
217, poz.1281) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 5c 
pkt 1 oraz art.58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 Nr 273, poz. 2703; Nr 281 poz. 2781; z 2005 
r. Nr 17, poz. 141 Nr 94, poz.788; Nr 122, poz. 1020; nr 
131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, 
poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; 
Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818; Nr 180, poz. 1280; 
Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, 
poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618 z 2009 r. 
Nr 6 poz. 33 ; Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458; nr 157, 
poz.1241; Nr 219 poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 
54, poz.320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; z 2011 
r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz.814; 
Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz.1206) Rada Powiatu  
w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1.
Z dniem 01.09.2012 r. zakłada się publiczną szkołę 
gimnazjalną sportową - o nazwie Gimnazjum Sporto-
we w Puszczykowie, z siedzibą w Puszczykowie przy ul. 
Kasprowicza 3. 

§ 2. 
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski szkoły. 

§ 3.
 Organizację szkoły określi statut, który zostanie 
uchwalony odrębną uchwałą. 

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

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

Założenie Gimnazjum Sportowego w Puszczykowie jest 
związane z zainteresowaniem grupy absolwentów szkół 
podstawowych w kształceniu na poziomie sportowym 
w zakresie lekkiej atletyki. Po zakończeniu przebudowy 
stadionu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształ-
cącym w Puszczykowie, będzie możliwość przeprowa-
dzania zajęć treningowych również dla uczniów Gim-
nazjum Sportowego -zgodnie z wymogami ustalonymi 
przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Absolwenci tego 
gimnazjum będą mieli możliwość kontynuacji nauki,  
w działającej w Liceum Ogólnokształcącego w Pusz-
czykowie klasie sportowej w zakresie lekkiej atletyki. 
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie 
analizując możliwości naboru do gimnazjum sporto-
wego - także w okolicznych gminach - jest przekonany, 
że taka szkoła jest potrzebna. W związku z powyższym 
utworzenie Gimnazjum Sportowego w Puszczykowie 
jest zasadne.

Uchwała nr XVI/134/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Mosina. 

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 
23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr.153 
poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806, Dz. U.  
z 2003 r. Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr102 poz. 
1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 
r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. 
Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 
28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 
poz. 230, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 
1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. Dz. U. z 2010 r. 
nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 
96 poz.620, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726, Nr 201 
poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 2386, Nr 291 
poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) oraz art. 47 ust. 2 ustawy  
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 
r. Nr 80 poz. 526 ze zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 
1370, Dz. U z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 
r. Nr 127 poz. 857, Dz. U. z 2011 r. Nr 234 poz. 1385, ) 
Rada Powiatu uchwala co następuje: 
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§ 1. 
Udziela się Gminie Mosina pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej na realizację w ramach „Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap  
II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” zadania pn.: 
„Budowa ulicy Piaskowej w Krośnie etap I” w wyso-
kości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieścitysięcy złotych) 
zabezpieczonych w budżecie Powiatu Poznańskiego  
w dziale 600 rozdziale 60016 § 6300. 

§ 2. 1. 
Kwota, o której mowa w § 1, przekazana zostanie  
w roku 2012. 
2.  Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej,  

o której mowa w § 1, określone zostaną w porozu-
mieniu zawartym pomiędzy Gminą Mosina a Powia-
tem Poznańskim. 

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

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

Uzasadnienie:

W dniu 25 stycznia 2012 r. Wojewoda Wielkopolski 
skierował do Pani Zofii Springer Burmistrza Gminy 
Mosina pismo informujące o udzieleniu dofinanso-
wania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą 
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
-Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój” dla za-
dania pn. „Budowa ulicy Piaskowej w Krośnie etap I”. 
W związku z powyższym w dniu 15 lutego 2012 r. do 
Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo Burmistrza 
Gminy Mosina nr IK.041.8.2011 z prośbą o podjęcie 
stosownych działań wynikających z zawartej w dniu 04 
października 2011 r. między Gminą Mosina i Powiatem 
Poznańskim umowy partnerskiej o wspólnej realizacji 
w ramach ww. programu przedmiotowego zadania. 
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu  
w Poznaniu jest uzasadnione.

Uchwała nr XVI/135/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
zadania zarządzania drogą powiatową 2419P na od-
cinku ul. Tarnowskiej w m. Lusówko. 

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142 poz. 1592 ze zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr.153 poz. 1271, Nr 
200 poz. 1688, Nr214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U.  
z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 
1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz.753, 
Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. nr 28 poz. 142, Nr 28 
poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 
r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) 
oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm: Dz. 
U. z 2007 r. Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz.1381, Dz. U.  
z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 
1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101, Nr 
86 poz. 702, Nr 168 poz.1323, Dz. U. z 2010 r. Nr 106 
poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466; Dz. U.  
z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945), Rada Powiatu 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. 
Powierza się Gminie Tarnowo Podgórne zadanie zarzą-
dzania drogą powiatową nr 2519P w zakresie przebu-
dowy pasa drogowego ul. Tarnowskiej w m. Lusówko, 
będące zadaniem powiatu. 
2.  Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. I, nastę-

puje na okres do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2. 1.
Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą 
powiatową w zakresie przedstawionym w § 1, nastą-
pi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wój-
tem Gminy Tarnowo Podgórne a Zarządem Powiatu  
w Poznaniu, które określi także sposób finansowania 
zadania. 
2.  Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, finansowane 

będzie ze środków Gminy Tarnowo Podgórne. 

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

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

W dniu 10 stycznia 2012 r. pismem nr OR.0330.50.2012 
Gmina Tarnowo Podgórne poinformowała o chęci 
przejęcia w roku 2012 zarządzania drogą powiatową 
nr 2419P w zakresie przebudowy pasa drogowego ul. 
Tarnowskiej w m. Lusówko, będące zadaniem powiatu. 
Zadanie zostanie zrealizowane przez gminę ze środków 
własnych gminy. 
W celu realizacji zadania Gmina podjęła stosowną 
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uchwałę o przejęciu zarządzania w powyższym zakresie. 
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Powiatu  
w Poznaniu jest uzasadnione.

Uchwała nr XVI/136/IV/2012
 Rady Powiatu w Poznaniu
 z dnia 14 marca 2012 r.

 
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ko-
misji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu w roku 
2011.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; 
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; 
Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458;  
z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 
28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; 
z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 
1281) oraz § 41 ust. 1 Statutu Powiatu Poznańskiego 
przyjętego Uchwałą Nr XLIV/361/III/2011 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. z 2010 r. Nr 216 poz. 3939 ze zm.: Dz. U.  
z 2011 r. Nr 165 poz. 2710) Rada Powiatu Poznańskie-
go, uchwala co następuje: 

§ 1. 
Rada Powiatu w Poznaniu przyjmuje sprawozdanie  
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Po-
znaniu w roku 2011, które stanowi załącznik do niniej-
szej uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu 
Rady Powiatu w Poznaniu. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 41 ust. 1 Statutu Powiatu Poznańskiego 
przyjętego Uchwałą Nr XLIV/361/III/2011 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 2010 r. (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 216 poz. 3939 ze zm.) Komisja Rewizyjna 
składa Radzie w terminie do dnia 31 marca każdego 
roku roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku 
poprzednim.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały 
jest uzasadnione.

Uchwała nr XVI/137/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie: skargi z dnia 17 stycznia 2012 r. 
………………*, zamieszkałej w ………….*, na 
przekroczenie kompetencji i bezczynność Zarządu 
Powiatu w Poznaniu.
 
Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1592 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, 
poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 
1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458;  
z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. 
Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 
675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 
poz. 1281), art. 229 pkt. 4 - Kodeks Postępowania Ad-
ministracyjnego (Dz. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 zm.:  
z 2001 r. Nr 49 poz. 509; z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387; z 2003 r. Nr 130 poz. 
1188, Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162 poz. 1692;  
z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 
1524; z 2008 r. Nr 229 poz. 1539; z 2009 Nr 195 poz. 
1501, Nr 216 poz. 1676; z 2010 r. Nr 40 poz. 230, Nr 
182 poz. 1228, Nr 254 poz. 1700; z 2011 r. Nr 6 poz. 
18, Nr 34 poz. 173, Nr 106 poz. 622) Rada Powiatu  
w Poznaniu uchwala, co następuje:
 

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

§ 2. 
Rada Powiatu w Poznaniu uznaje, że skarga 
………………….*, zamieszkałej w …………….* jest 
nieuzasadniona.
 

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

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 

………………*, zamieszkała w ………….*, skierowała 
skargę do Rady Powiatu w Poznaniu. Przewodniczący 
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Rady Pan Piotr Burdajewicz pismem z dnia 23 stycznia 
2012 r. przekazał skargę Komisji Rewizyjnej.
Podstawą rozpatrywania skarg jest uchwała nr 
XIV/113/IV/2011 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 
14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu na rok 
2012, w której w § 3 zleca się Komisji Rewizyjnej roz-
patrywanie skarg dla których organem właściwym do 
rozpatrzenia jest Rada Powiatu.
Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę w dniu 22 lu-
tego 2012 r. w oparciu o otrzymane po wystąpieniu do 
Starosty Poznańskiego materiały oraz złożone podczas 
posiedzenia wyjaśnienia ustne. 
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarga 
………………………..*, zamieszkałej w ……………..*, 
jest nieuzasadniona, co zostało wykazane w protokole  
z rozpatrzenia skargi.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały 
jest uzasadnione.

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 23 ust. 1 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Uchwała nr XVI/138/IV/2012
Rady Powiatu w Poznaniu

z dnia 14 marca 2012r.

W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego 
na rok 2012

Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz art. 
51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 zm.: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 
214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. 
U. z 2004r, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. 
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 
753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 
r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), 
art. 211, 212, 214 pkt 1, art. 215, 222, 235-237 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 
28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, 
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. 
z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, 
poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada 
Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje :
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 14 grud-
nia 2011 r. Nr XIV/110/IV/2011 w sprawie uchwalenia 

budżetu powiatu na rok 2012, zmienionej uchwałą 
Rady z dnia 8 lutego 2012 r. nr XV/128/IV/2012 wpro-
wadza się następujące zmiany:

§ 1. W paragrafie 1: 
1.  Zwiększa się o kwotę 731.482 zł dochody budżetu 

Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą 
225.891.739 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:
1) zwiększa się o kwotę 731.482 zł dochody bieżące, 
które po zmianie wynoszą 190.552.497 zł (zgodnie  
z załącznikiem nr 1A),
2. W dochodach, o których mowa w ust.1 dokonuje 
się następujących zmian: 
2)  zwiększa się o kwotę 337.500 zł dotacje celowe na 

realizację zadań realizowanych w drodze umów 
i porozumień między jednostkami samorzą-
du terytorialnego, które po zmianach wynoszą 
9.708.101 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1C),

3)  zmniejsza się o kwotę 56.854 zł dotacje i środki 
zewnętrzne na finansowanie wydatków i reali-
zację zadań finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
o finansach publicznych, które po zmianach wy-
noszą 3.934.307 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1D).

§ 2. W paragrafie 2: 
1.  Zwiększa się o kwotę 6.995.527 zł wydatki budżetu 

Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą 
238.875.788 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:
1)  zwiększa się o kwotę 956.527 zł wydatki bieżące, 

które po zmianie wynoszą 178.201.363 zł, (zgod-
nie z załącznikiem nr 2A),

2)  zwiększa się o kwotę 6.039.000 zł wydatki mająt-
kowe, które po zmianie wynoszą 60.674.425 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym dotacje 
majątkowe zmniejsza się o kwotę 50.000 zł, któ-
re po zmianach wynoszą 29.550.000 zł (zgodnie  
z załącznikiem nr 2C).

2.  W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt.1 doko-
nuje następujących zmian: 
2)  zwiększa się o kwotę 371.500 zł wydatki na wy-

nagrodzenia i składki od nich naliczane, które po 
zmianach wynoszą 86.673.903 zł (zgodnie z za-
łącznikiem nr 3),

5)  zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki przezna-
czone na dotacje bieżące udzielane z budżetu, 
które po zmianach wynoszą 4.695.450 zł (zgodnie  
z załącznikiem nr 6), w tym:
a)  zwiększa się o kwotę 470.000 zł dotacje celowe 

dla jednostek zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych, które po zmianach wynoszą 
756.250 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6A),

b)  zmniejsza się o kwotę 500.000 zł dotacje celo-
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we dla jednostek spoza sektora finansów pu-
blicznych, które po zmianie wynoszą 2.216.200 
zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6B).

§ 3. W paragrafie 3: 
Deficyt budżetu w kwocie 12.984.049 zł postanawia się 
sfinansować przychodami z planowanego kredytu oraz 
z wolnych środków z lat ubiegłych (zgodnie z załącz-
nikiem nr 8).

§ 4. W paragrafie 4: 
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych:
przychodów budżetu o kwotę 6.264.045 zł, które po 
zmianie wynoszą 24.264.045 zł, (zgodnie z załączni-
kiem nr 8)

§ 5. W paragrafie 6: 
1.  W budżecie zwiększa się rezerwy o kwotę 5.530.526 

zł, które po zmianach wynoszą ogółem 6.427.861 zł, 
w tym:
1)  zwiększa się o kwotę 60.526 zł rezerwę ogólną, 

która po zmianie wynosi 417.861 zł, (zgodnie  
z załącznikiem nr 2),

3)  zmniejsza się o kwotę 30.000 zł rezerwę celową 
na finansowanie zadań z zakresu oświaty, które 
po zmianie wynosi 70.000 zł (zgodnie z załączni-
kiem nr 2),

4)  tworzy się rezerwę na majątkowe wydatki dro-
gowe w kwocie 3.500.000 zł, (zgodnie z załączni-
kiem nr 2),

5)  tworzy się rezerwę na majątkowe wydatki z za-
kresu ochrony zdrowia w kwocie 2.000.000 zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 2).

§ 6. W paragrafie 8: 
Zmienia się dochody z wpływów z tytułu kar, o których 
mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków 
z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym 
ustawą (zgodnie z załącznikiem nr 9).

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu.

§ 8. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowią-
zuje w roku budżetowym 2012. 

Uzasadnienie:
 

DOCHODY
1.  Dochody własne budżetu Powiatu Poznańskiego 

zwiększa się o kwotę 731.482 zł, zmiany obejmują:
W dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe,  
w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu po-
mocy finansowej udzielanej między jednostka-
mi samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieżących – zmniejsza się o kwotę 
17.665 zł wysokość dofinansowania, z tytułu pomo-
cy finansowej otrzymywanej z pięciu gmin Powiatu 
Poznańskiego, tj. Murowanej Gośliny, Mosiny, Po-
biedzisk, Stęszewa, Tarnowa Podgórnego na bieżące 
utrzymanie filii Wydziału Komunikacji w tych gmi-
nach. Korekta dochodów wynika ze zmniejszenia 
kosztów z tytułu opłat za łącza internetowe, konwój 
druków oraz usługę serwisu sprzętu zainstalowanego 
w filiach, który obsługuje oprogramowanie sieciowe 
systemu „Pojazd”. Po zmianach wysokość dofinanso-
wania na jedną gminę wynosi 12.245 zł.

2.  W dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe spe-
cjalne, w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i daro-
wizny w postaci pieniężnej, zwiększa się wysokość 
dochodów o kwotę 3.000 zł, w związku z otrzyma-
niem darowizny pieniężnej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Mosinie.

3.  W dz. 801, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe,  
w § 2001 - Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt  
3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ra-
mach budżetu środków europejskich – zmniejsza się 
planowane dochody o kwotę 56.854 zł, w związku 
z otrzymaniem w 2011 r. ponad 80% wpływów z ty-
tułu dofinansowania projektu pn. „Poprawa jakości 
personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia 
zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi”, ze środków Narodowej Agencji Pro-
gramu Leonardo da Vinci. Projekt jest planowany do 
realizacji w latach 2011-2013 przez ZS w Rokietnicy. 
Pozostałe środki finansowe planuje się otrzymać po 
zakończeniu realizacji projektu.

4.  W dz. 852, rozdz. 85201 –Placówki opiekuńczo – 
wychowawcze, w § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy 
i darowizny w postaci pieniężnej, zwiększa się wy-
sokość planowanych dochodów o kwotę 3.000 zł, 
w związku z otrzymaną darowizną, przeznaczoną na 
wypoczynek wychowanków Ośrodka wspomagania 
Rodziny w Kobylnicy.

5.  W dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, zwięk-
sza się planowane dochody o kwotę 1 zł, w § 2910 
– Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem procedur, w związku 
z otrzymaniem zwrotu niewykorzystanych środków 
z dotacji za 2011 rok z Fundacji Polskich Kawalerów 
Maltańskich;
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6.  W dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami,  
w § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na za-
dania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorial-
nego, planuje się zwiększenie o kwotę 337.500 zł. Na 
podstawie złożonych przez gminy deklaracji, doty-
czących kontynuacji realizacji programu likwidacji 
wyrobów zawierających azbest, z tego:

Lp. Gminy Kwota zadeklarowana [zł]
1. Buk 20 000,00
2. Czerwonak 20 000,00
3. Dopiewo 18 500,00
4. Kleszczewo 15 000,00
5. Komorniki 32 000,00
6. Kostrzyn 20 000,00
7. Kórnik 20 000,00
8. Luboń 15 000,00
9. Mosina 30 000,00
10. Murowana Goślina 40 000,00
11. Pobiedziska 40 000,00
12. Puszczykowo 7 000,00
13.  Rokietnica 15 000,00
14. Stęszew 10 000,00
15. Suchy Las 15 000,00
16. Swarzędz 10 000,00
17. Tarnowo Podgórne 10 000,00

RAZEM 337.500,00

7.  W dz. 900, rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, w § 2460 – Środki 
otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na realizację zadań 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych – zwiększa się wysokość docho-
dów o kwotę 462.500 zł, w związku z planowanym 
przyjęciem pomocy finansowej w formie dotacji, na 
podstawie decyzji WFOŚiGW nr WFOS-I-DPU-
TW/400/418/2012 z dnia 06.03.2012 r. z przeznacze-
niem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Reali-
zacja programu likwidacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie powiatu poznańskiego”;

Powyższe zmiany wprowadzono również do załączni-
ka nr 9 pn. „Dochody i wydatki związane z ochroną 
środowiska”.

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się  
o kwotę ogółem 6.995.527 zł, z tego:
I.  Wydatki na zadania z zakresu administracji rzą-

dowej, obejmują zmiany:
1.  W dz. 750, rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa, 

przenosi się środki finansowe w kwocie 1.500 zł, 
z pozostałych wydatków bieżących na wydatki 
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków, 

związanych przeprowadzeniem kwalifikacji woj-
skowej na terenie powiatu przez Powiatową Ko-
misję nr 4 i 5, w tym na sfinansowanie umów  
z osobami zatrudnionymi do zakładania i prowa-
dzenia ewidencji osób podlegających kwalifikacji 
do służby wojskowej.

 
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 

6.995.527 zł, zmiany obejmują:
1.  W dz. 600, rozdz. 60014- Drogi publiczne powia-

towe, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 
3.800.000 zł, zmiany obejmują:
a)  wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane – zwiększenie o kwotę 300.000 zł,  
z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie 
wydatków związanych ze zwiększeniem za-
trudnienia o 3,25 etatu, wypłatą nagród jubile-
uszowych oraz odprawy emerytalnej w Zarzą-
dzie Dróg Powiatowych w Poznaniu;

b)  rezerwa na wydatki majątkowe (§ 6800) – 
zwiększenie o kwotę 3.500.000 zł, w związku  
z zabezpieczeniem środków na planowane in-
westycje w 2012 roku;

c)  przenosi się środki finansowe w kwocie 
500.000 zł z pozostałych wydatków bieżących 
na wydatki majątkowe (§ 6050), z przeznacze-
niem na realizację zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2389P na odcinku Głu-
chowo – Chomęcice” w zakresie ok. 450 mb. W 
związku z nagłą degradacją nawierzchni drogi 
powiatowej, która nastąpiła w dniach 4-5 mar-
ca br. W efekcie zniszczeń nie ma możliwości 
bezpiecznej dalszej eksploatacji, dlatego podję-
to decyzję o konieczności jej zamknięcia 

2.  W dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowla-
ny, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 
100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadań bieżących realizowanych przez Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu 
Poznańskiego, z tego:
a)  wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane – zwiększenie o kwotę 70.000 zł,
b)  pozostałe wydatki bieżące – zwiększenie  

o kwotę 30.000 zł. 
3.  W dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe, 

zwiększa się wysokość wydatków o kwotę ogółem 
119.000 zł, z tego:
a)  zwiększa się wysokość pozostałych wydatków 

bieżących o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem 
na zakup usług;

b)  zwiększa się wysokość wydatków majątkowych 
(§ 6060) o kwotę 69.000 zł, z przeznaczeniem 
na zakup samochodu służbowego. 

4.  W dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże po-
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żarne, zwiększa się wysokość planowanych wy-
datków o kwotę 50.000 zł, zmiany obejmują:
a)  przenosi się środki finansowe w kwocie 50.000 

zł pomiędzy paragrafami wydatków majątko-
wych (z § 6300 na § 6060) w związku z plano-
wanym zakupem urządzeń autonomicznych 
defibrylatorów zewnętrznych (AED), które 
jako pomoc rzeczowa zostaną przekazane dla 
gmin powiatu poznańskiego, z przeznacze-
niem dla jednostek OSP w KSGR;

b)  zwiększa się wysokość wydatków majątko-
wych (§ 6060) o kwotę 50.000 zł, z przezna-
czeniem na dofinansowanie zakupu urządzeń 
autonomicznych defibrylatorów zewnętrznych 
(AED). Łączna kwota przeznaczona na to za-
danie wyniesie w roku bieżącym 100.000 zł.

5.  W dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i ce-
lowe, zwiększa się wysokość rezerwy ogólnej  
o kwotę 60.526 zł. 

6.  dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe 
specjalne, zwiększa się wysokość pozostałych 
wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł, z prze-
znaczeniem na dofinansowanie uroczystości  
z okazji nadania imienia oraz zakupu sztandaru  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  
w Mosinie.

7.  W dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcą-
ce, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków 
bieżących o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie jubileuszu 20-lecia powstania 
Zespołu szkół nr 2 w Swarzędzu. 

8.  W dz. 801 zwiększa się wysokość wydatków  
o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie wydatków remontowych w Zespole 
Szkół w Kórniku, z tego:
a)  w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – 

zwiększenie o kwotę 53.484 zł,
b)  w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe - zwiększe-

nie o kwotę 6.516 zł;
9.  W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe – 

zwiększa się wysokość pozostałych wydatków 
bieżących o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracow-
ni elektrotechniki i elektroniki dla Zespołu szkół 
nr 1 w Swarzędzu. 

10.  W dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, 
zmniejsza się wysokość rezerwy przeznaczonej 
na zadania z zakresu oświaty o kwotę 30.000 zł. 

11.  W dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polity-
ki zdrowotnej, przenosi się środki finansowe  
w kwocie 500.000 zł pomiędzy paragrafami wy-
datków na dotacje bieżące udzielane z budżetu  
(z § 2830 na § 2800), w związku z rozstrzygnię-
ciem konkursu ofert na wybór realizatora progra-

mu zdrowotnego powiatu poznańskiego na 2012 r.  
w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Ko-
misja konkursowa po przeprowadzeniu analizy 
dokumentów przedłożonych w konkursie ofert 
rekomenduje Zarządowi Powiatu w Poznaniu 
wybór oferty Ośrodka Profilaktyki i Epidemio-
logii Nowotworów OPEN z siedzibą w Poznaniu, 
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, mającego formę 
prawną samodzielnego publicznego zakładu opie-
ki zdrowotnej, którego organem prowadzącym 
jest samorząd województwa wielkopolskiego.

12  W dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność, 
zwiększa się wysokość rezerwy na wydatki mająt-
kowe (§ 6800) o kwotę 2.000.000 zł, w związku 
z zabezpieczeniem środków na podniesienie ka-
pitału zakładowego, przeznaczonego na planowa-
ne wydatki inwestycyjne dot. Szpitala w Puszczy-
kowie w 2012 roku.

13.  W dz. 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – 
wychowawcze, zmniejsza się wysokość wydatków 
o kwotę 77.000 zł, z tego:
a)  zwiększa się wysokość pozostałych wydatków 

bieżących o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem 
na wypoczynek wychowanków Ośrodka wspo-
magania Rodziny w Kobylnicy;

b)  zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych 
(§ 6050) o kwotę 80.000 zł, przeznaczonych na 
dokumentację dotyczącą planowanej moderni-
zacji budynku „Agatka” w DD w Kórniku, któ-
ra zostaje wstrzymana w związku z planowaną 
zmianą ustawy o pieczy zastępczej;

14.  W dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, 
zwiększa się wydatki (§ 2910) o kwotę 1 zł, 
w związku z koniecznością zwrotu dotacji za 2011 
rok, dotyczącą dofinansowania Fundacji Polskich 
Kawalerów Maltańskich. 

15.  W dz. 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze, 
przenosi się środki finansowe w kwocie 54 zł, 
z pozostałych wydatków bieżących na wydatki 
związane ze zwrotem dotacji (§ 2910). Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie wystąpił do 
Powiatu Poznańskiego o zwrot nadpłaty za 2011 
r. w wysokości 53,12 zł, dotyczącej zwrotu kosz-
tów utrzymania małoletniego dziecka, pochodzą-
cego z Leszna, przebywającego w rodzinie zastęp-
czej na terenie powiatu poznańskiego. Nadpłata 
za okres 2 dni tj. od 30-31.12.2011r., powstała  
w związku wydanym przez Sąd Rejonowy we 
Wrześni postanowieniem sygn. akt III Nsm 
137/11 o rozwiązaniu rodziny zastępczej (po-
stanowienie Sądu uprawomocniło się w dniu 
30.12.2011r.). 

16.  W dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpada-
mi, zwiększenie pozostałych wydatków bieżących 
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o kwotę 800.000 zł, z przeznaczeniem na konty-
nuację realizacji programu likwidacji wyrobów 
zawierających azbest. Powyższe zmiany wprowa-
dzono również do załącznika nr 9 pn. „Dochody 
i wydatki związane z ochroną środowiska”.

17.  W dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, 
przenosi się środki finansowe w kwocie 30.000 
zł, z wydatków na dotacje bieżące udzielane 
z budżetu (§ 2710) na pozostałe wydatki bieżące,  
w związku z tym iż Zespół Parków Krajobra-
zowych Województwa Wielkopolskiego złożył 
wniosek w sprawie wspólnej realizacji projektu, 
polegającego na utworzeniu nasadzeń złożonych 
z drzew i krzewów rodzimych, dzikorosnących 
gatunków na terenie Rogalińskiego Parku Krajo-
brazowego oraz Parku Krajobrazowego Promno.

Powyższe zmiany wprowadzono również do załączni-
ka nr 9 pn. „Dochody i wydatki związane z ochroną 
środowiska”.

PRZYCHODY
Planowane przychody budżetu Powiatu Poznańskiego 
zwiększa się o kwotę 6.264.045 zł, w poz. przychody  
z tytułu innych rozliczeń krajowych, w związku z tym 
wysokość planowanych przychodów po zmianach wy-
nosi 24.264.045 zł. 
Wysokość wolnych środków oszacowano na podstawie 
danych dotyczących wykonania budżetu powiatu za 
2011 rok, z tego: 

DOCHODY 201.789.200,95 WYDATKI 213.758.523,12

PRZYCHODY 35.098.459,40 ROZCHODY 8.865.472,77

236.887.660,35 222.623.995,89

Otrzymaną wysokość wolnych środków tj. 
14.263.664,46 zł zwiększono następnie o kwotę 380,61 
zł, która wynika z naliczonych i zaewidencjonowa-
nych różnic kursowych dotyczących dwóch projektów, 
w ramach programu Leonardo da Vinci, realizowa-
nych przez ZS nr 1 w Swarzędzu w 2011 roku. Osta-
tecznie kwota wolnych środków za 2011 rok wynosi 
14.264.045,07 zł.
Uchwałą nr XV/128/IV/2012 Rady Powiatu w Po-
znaniu z dnia 8 lutego 2012 r. zwiększono przychody  
z tytułu wolnych środków wstępnie o kwotę 8.000.000 
zł, w związku z tym w niniejszej uchwale zwiększa się 
przychody o pozostałą kwotę tj. 6.264.045 zł.

Uchwała nr XVI/139/IV/2012
Rady Powiatu W Poznaniu

z dnia 14 marca 2012 r.

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

§ 1.
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu 
Poznańskiego, która obejmuje:
dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki  

bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, 
przeznaczenie nadwyżki budżetu, przychody i rozcho-
dy budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania 
spłaty długu, (zgodnie z załącznikiem nr 1, tabelą nr 
1 i tabelą nr 2),
objaśnienia przyjętych wartości (zgodnie z załączni-
kiem nr 3). 

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

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zarząd Powiatu odbył 7 protokołowanych po-
siedzeń: 14 lutego o godz. 10:00 i 11:00, 16, 20, 

24 lutego oraz 1 i 6 marca. 

I UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:

1.  w sprawie uzgodnienia projektów planów zago-
spodarowania przestrzennego – 2 postanowie-
nia, 

2.  w sprawie udzielenia wyjaśnień Radzie Powiatu 
w Poznaniu w związku ze skargą Pani B.M. Wy-
jaśnienia zawarte są w załączniku do uchwały. 
Uchwała Zarządu została przekazana Przewod-
niczącemu Rady. Sprawa skargi p. B.M. w spra-
wie przekroczenia kompetencji przez Zarząd 
Powiatu w Poznaniu oraz na jego bezczynność, 
rozpatrywana była przez Komisję Rewizyjną, 
podczas posiedzenia w dniu 22 lutego 2012 r.,

3.  w sprawie przyjęcia treści Aneksu nr 1 do za-
wartego Porozumienia w sprawie współpracy 
w zakresie organizacji IX i X edycji Konkursu  
o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczo-
ści”. Treść Aneksu do umowy zawartej pomię-
dzy Powiatem Poznańskim a Miastem Poznań, 
stanowi załącznik do uchwały – zmiana dotyczy 
składu Kapituły Konkursu,

4.  w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego 
nieograniczonego na oddanie w najem loka-
lu w nieruchomości położonej w Poznaniu ul. 
Jackowskiego 18 stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego. Lokal o powierzchni 12 m2 usy-
tuowany jest w budynku portierni Starostwa  
i przeznacza się go na prowadzenie kiosku han-
dlowego, działalności usługowej bądź baru ka-
napkowo-sałatkowego. Ogłoszenie stanowi za-
łącznik do Uchwały,

5.  w sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na promocję powiatu poznańskiego poprzez za-
kup pakietu promocyjnego podczas VI Ogólno-
polskich Dni Artystycznych z Gitarą – w wyso-
kości 5.000,00 zł brutto. Wydarzenia odbędą się 
w dniach 20-22 kwietnia 2012 r. w Mosińskim 
Ośrodku Kultury. W ramach pakietu promo-
cyjnego zostanie m.in.: przedstawiony logotyp 
powiatu na plakatach o formacie 120x70cm, 
ulotkach, informatorach, programach oraz  

S P R A W O Z D A N I A
S p r a w o z d a n i e  z  p r a c y  Z a r z ą d u  P o w i a t u  w  P o z n a n i u
o d  o d  6  l u t e g o  d o  9  m a r c a  2 0 1 2  r .

w bezpośrednim sąsiedztwie sceny; umieszczo-
ny Roll Up dot. powiatu w miejscach realizacji 
poszczególnych elementów imprezy (Klub Gi-
tary, sale warsztatowe); przygotowane stoisko 
reklamowe z możliwością przekazywania fol-
derów lub ulotek reklamowych kierowanych do 
uczestników wydarzenia,

6.  w sprawie dofinansowania zadań edukacyjnych 
realizowanych przez szkoły prowadzone przez 
Powiat Poznański w 2012 r. – w wysokości 
69.500,00 zł:

a) ZS w Bolechowie – 7.872,00 zł:
	 -	 	Usługa organizacji wymian zagranicznych – 

3.995,00 zł
	 -	 Dofinansowanie konkursów – 1.877,00 zł
	 -	 	Finał zawodów sportowo-obronnych 

„Sprawni jak żołnierze” – 2.000,00 zł 
b) ZS w Kórniku – 8.382,00 zł:
	 -		Usługa organizacji wymian zagranicznych – 

4.160,00 zł
	 -		Wystawa, konkurs oraz wycieczki edukacyjne 

– 4.222,00 zł 
c)  LO w Puszczykowie – 3.425,00 zł – Usługa orga-

nizacji wymian zagranicznych
d)  ZS nr 1 w Swarzędzu – 15.120,00 zł – Usługa or-

ganizacji wymian zagranicznych
e)  ZS nr 2 w Swarzędzu – 3.140,00 zł – Program 

„e-szkoła Wielkopolska” 
f)  SOS-W w Owińskach – 22.975,00 zł:
	 -		Usługa organizacji wymian zagranicznych – 

20.160,00 zł
	 -	Piknik rodzinny – 2.815,00 zł 
g)  ZS w Rokietnicy – 2.000,00 zł – Zakup nagród  

w konkursie informatycznym Avatarek 
h)  SOS-W w Mosinie – 6.586,00 zł – Konkursy, bi-

waki, rajdy, wycieczki, 
7.  w sprawie przeprowadzenia postępowania  

w trybie przetargu nieograniczonego na kom-
pleksową dostawę i świadczenie usług dystry-
bucji energii elektrycznej dla obiektów Powiatu 
Poznańskiego, zatwierdzenia SIWZ, powołania 
komisji przetargowej,

8.  w sprawie zatwierdzenia wyników w zakresie 
części II postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę artykułów biuro-
wych, materiałów eksploatacyjnych do druka-
rek i teczek dla potrzeb Starostwa Powiatowego  
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w Poznaniu. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez DAXER Dawid Kruś z siedzibą  
w Poznaniu, który zaoferował realizację zamó-
wienia za kwotę 591,47 zł brutto stanowiącą 
sumę cen jednostkowych. Umowa realizowana 
będzie do wykorzystania kwoty 70.000,00 zł 
brutto,

9.  w sprawie zatwierdzenia podziału środków fi-
nansowych na dofinansowanie zadań eduka-
cyjnych realizowanych przez szkoły z terenu 
powiatu poznańskiego. Zarząd postanowił przy-
znać kwotę 2.500,00 zł na dofinansowanie kon-
kursów z przeznaczeniem na zakup nagród: 

	 -		dla zwycięzców Konkursu Matematycznego 
organizowanego dla uczniów szkół podsta-
wowych przez Szkołę Podstawową w Suchym 
Lesie – 500,00 zł,

	 -		dla zwycięzców Konkursu „Matematyka bez 
granic” organizowanego dla uczniów z terenu 
powiatu poznańskiego przez Liceum Ogólno-
kształcące w Tarnowie Podgórnym – 2.000,00 zł, 

10.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z rozli-
czenia udzielanych dotacji z przeznaczeniem 
dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożar-
nej w Poznaniu, Placówki Straży Granicznej  
w Poznaniu – Ławicy, Rejonowej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego w Poznaniu. Wydział Bez-
pieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obywatelskich sprawdził sprawozdania ze spo-
sobu realizacji dotacji pod względem meryto-
rycznym i nie wniósł do nich uwag. Sprawoz-
danie końcowe z rozliczenia udzielonych dotacji 
znajduje się w załączniku do Uchwały,

11.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składni-
ków majątkowych stanowiących mienie Powiatu 
Poznańskiego. Zarząd wyraził zgodę na zbycie 
telefonów komórkowych, będących w ewidencji 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu firmie SIM-
PLIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za 
kwotę 800,00 zł brutto. Wykaz telefonów stano-
wi załącznik do uchwały,

12.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przedsiębiorstwu: 
Wyposażenie Sklepów i Magazynów Danuta 
Siwińska z siedzibą w Pobiedziskach, na dosta-
wę i montaż regałów stacjonarnych z przezna-
czeniem do pomieszczeń archiwum Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, w budynku przy ul. 
Słowackiego 8 – za kwotę 24.956,70 zł brut-
to. Zapytanie ofertowe skierowane zostało do  
3 firm, 2 firmy złożyły ofertę. Druga oferta była 
na kwotę 26.890,00 zł brutto,

13.  w sprawie zatwierdzenia wyboru Zespołu Par-
ków Krajobrazowych Województwa Wielkopol-
skiego jako wykonawcy szkoleń i warsztatów  
w ramach edukacji ekologicznej (program 
PEPE) z zakresu ochrony środowiska. Realiza-
cja zadania nastąpi za kwotę 65.000,00 zł brutto 
(280 zł/os.). Zapytanie cenowe zostało skierowa-
ne do 2 wykonawców. Druga oferta był na kwotę 
282 zł/os,

14.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2011 
r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji 
celowych na pomoc finansową udzielaną mię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz dotacji celowych przekazanych gminom 
na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy in-
westycyjne realizowane na podstawie porozu-
mień. Dokonana została ocena prawidłowości 
wykonania zadań i wykorzystania przekaza-
nych dotacji. Sprawozdanie końcowe z rozlicze-
nia udzielonych dotacji znajduje się w załączni-
ku do uchwały,

15.  w sprawie przeprowadzenia postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego na dosta-
wę banerów reklamowych, roll-upów, stojaków 
na ulotki, lady prezentacyjnej oraz banerów do 
ekspozycji zewnętrznej – V części, zatwierdze-
nia SIWS, powołania komisji przetargowej,

16.  w sprawie ogłoszenia II otwartego konkur-
su ofert na realizację zadań z kultury i sztuki, 
kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony  
i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej: 

a)  Kultura i sztuka – łączna kwota 167.000,00 zł: 
	 -		Upowszechnianie kultury ze szczególnym 

nastawieniem na dzieci i młodzież z powiatu 
poznańskiego,

	 -		Organizacja imprez mających znaczenie dla 
rozwoju kultury i integracji społeczności po-
wiatu poznańskiego (zadanie: „Konfrontacje 
teatralne Parasol”, „Pyra Poznańska”)

	 -		Wydawanie niekomercyjnych, niskonakła-
dowych wydawnictwa w postaci drukowanej 
oraz innych technik zapisu, dotyczące tradycji 
i kultury z obszaru powiatu poznańskiego,

b)  Kultura fizyczna i turystyka – łączna kwota 
160.000,00 zł:

	 -		Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki 
ze szczególnym nastawieniem na dzieci i mło-
dzież z powiatu poznańskiego,

	 -		Organizacja imprez sportowych, rekreacyj-
nych i turystycznych o zasięgu powiatowym 
(zadanie: Pierścieniem dookoła Poznania, 
„Rowerem po powiecie poznańskim”, Rajd 
rodzinny po Wielkopolskim Parku Narodo-
wym), 
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	 -		Organizacja przygotowań i uczestnictwa 
młodzieży reprezentującej powiat poznański  
w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich  
i międzynarodowych,

c)  Edukacja – łączna kwota 45.000,00 zł:
	 -		Wycieczki edukacyjne dla uczniów szkół 

z terenu powiatu poznańskiego (zadanie: „Po-
znajmy nasz fyrtel”),

	 -		Wspieranie działań edukacyjnych integrują-
cych dzieci i młodzież z terenu powiatu po-
znańskiego (np. konkursy, programy eduka-
cyjne),

d)  Ochrona i promocja zdrowia – łączna kwota 
43.510,00 zł: 

	 -		Wspieranie działań z zakresu edukacji zdro-
wotnej w celu poprawy zdrowia mieszkańców 
powiatu poznańskiego,

	 -		Wspieranie działań promujących zdrowy styl 
życia, adresowanych w szczególności do dzieci 
i młodzieży z terenu powiatu poznańskiego,

	 -		Wspieranie działań z zakresu pierwszej pomo-
cy przedmedycznej w przypadkach zagrożenia 
życia lub zdrowia, 

e)  Pomoc społeczna – łączna kwota 113.069,00 zł: 
	 -		Wspieranie działań w zakresie pomocy ro-

dzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób z 
powiatu poznańskiego,

	 -		Walka ze stereotypem człowieka starego, za-
pobieganie ubożeniu i wycofaniu się z życia 
społecznego oraz aktywizacja środowiska se-
niorów i kombatantów, poprzez wspieranie 
działań samopomocowych,

	 -		Wspieranie działań przeciw uzależnieniom, 
patologiom społecznym oraz przemocy w ro-
dzinie na terenie powiatu poznańskiego,

	 -		Wspieranie działań pomocowych na rzecz 
osób z zaburzeniami psychicznymi z powiatu 
poznańskiego,

	 -		Wspieranie działań na rzecz ograniczenia 
skutków niepełnosprawności i zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu (zadanie: „Posłu-
chaj aby dojrzeć”),

	 -		Promowanie aktywności osób niepełnospraw-
nych w różnych dziedzinach życia społeczne-
go i zawodowego,

	 -		Wspieranie działań na rzecz rozwijania zain-
teresowań i uzdolnień osób niepełnospraw-
nych z terenu powiatu poznańskiego (zadanie: 
„Warsztaty teatralne dla osób z dysfunkcją 
wzroku”),

	 -		Wspieranie działań na rzecz organizacji wo-
lontariatu.

  Termin składania ofert upłynął 6 marca 2012 
r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27 
marca 2012 r.,

17.  w sprawie upoważnienia Pana Romana Sam-
cika, Dyrektora ZS im. Adama Wodziczki  
w Mosinie, do zawarcia umowy i realizacji zadań 
związanych z realizacją projektu COMENIUS 
Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez 
całe życie. Zarząd upoważnił Dyrektora do na-
stępujących czynności związanych z realizacją 
projektu pod tytułem: „Korzystanie z Interne-
tu jako pozytywna wartość", a w szczególności 
obejmujących: podpisanie wniosku aplikacyjne-
go o dofinansowanie realizacji projektu, podpi-
sanie umowy na realizację projektu z Narodową 
Agencją Programu, dysponowanie środkami 
finansowymi przekazanymi przez Narodową 
Agencję Programu w ramach realizacji umo-
wy, podpisywanie dokumentów oraz składanie 
oświadczeń woli dotyczących programu. Upo-
ważnienie jest ważne na czas trwania projektu 
tzn. w latach 2012-2014. Projekt ten skierowany 
jest do uczniów powyżej szesnastego roku życia. 
Krajami zaangażowanymi w realizację projektu 
są Turcja, Rumunia, Włochy, Portugalia oraz 
Polska. Projekt o łącznej wartości 20.000 euro 
zakłada przekazanie 80 % środków po podpisa-
niu umowy finansowej, pozostałe 20 % zostanie 
przekazane po zatwierdzeniu przez Narodową 
Agencję złożonego przez szkołę raportu końco-
wego. W przypadku akceptacji wniosku przez 
Narodową Agencję konieczne będzie zabezpie-
czenie udziału w projekcie w wysokości 4.000 
euro,

18.  w sprawie przyznania dyrektorom szkół i placó-
wek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Poznański dodatku motywacyjnego. Zarząd 
przyznał dodatki w wysokości 1.000,00 zł dla: 
Dyrektora ZS w Bolechowie, Dyrektora LO  
w Puszczykowie, Dyrektora ZS Nr 1 w Swarzę-
dzu, Dyrektora ZS Nr 2 w Swarzędzu, Dyrektora 
ZS w Mosinie, Dyrektora ZS w Rokietnicy, Dy-
rektora SOS-W w Mosinie, Dyrektora SOS-W  
w Owińskach, Dyrektora PP-P w Luboniu, 
Dyrektora PP-P w Mosinie oraz w wysokości 
800,00 zł dla Dyrektora ZS w Kórniku i Dyrek-
tora PP-P w Swarzędzu. Dodatek motywacyjny 
przyznany został na okres od 1 marca do 31 
sierpnia 2012 r.,

19.  w sprawie zmiany § 2 Uchwały Nr 846/2011  
z dnia 22 grudnia 2011 r. Zarządu Powiatu  
w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia wyników 
postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
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nego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na 
zakup i wdrożenie oprogramowania e-powiat 
& iGeoPozwolenia. Zmiana dotyczy klasyfikacji 
budżetowej,

20.  w sprawie przeprowadzenia postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego na realiza-
cję zajęć pozalekcyjnych skierowanych do wy-
chowanków lub absolwentów SOS-W w Mosinie 
oraz SOS-W w Owińskach i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Owińskach na potrzeby projektu 
„Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu 
Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych i społecznych osób niepełno-
sprawnych” współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Społecznego, z podziałem na IV 
części, zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji 
przetargowej,

21.  w sprawie zmiany Uchwały nr 444/2011 Za-
rządu Powiatu w Poznaniu z dnia 30 czerwca 
2011 roku w sprawie powołania Powiatowego 
Zespołu Koordynującego Realizację Narodowe-
go Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
Zmiana dotyczy funkcji Przewodniczącego Ze-
społu – powołano Pana Zygmunta Jeżewskiego 
i przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy,

22.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamó-
wienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych przedsiębiorstwu: 
Wyposażenie Sklepów i Magazynów Danuta Si-
wińska, z siedzibą w Starej Górce, Pobiedziska, 
na dostawę i montaż 2 regałów przejezdnych 
w pomieszczeniu nr 10 archiwum Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, w budynku przy ul. 
Słowackiego 8 – za kwotę 12.140,10 zł brutto. 
W postępowaniu zapytanie ofertowe skierowa-
no do dwóch firm, druga oferta była na kwotę 
12.915,00 zł brutto,

23.  w sprawie przeprowadzenia postępowania  
w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę 
wody i odprowadzanie ścieków z budynku Sta-
rostwa Powiatowego, położonego w Poznaniu 
przy ul. Jackowskiego 18, zatwierdzenia NWZ, 
powołania komisji przetargowej,

24.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z reali-
zacji w roku 2011 programu korekcyjno-edu-
kacyjnego PARTNER, realizowanego przez 
Fundację Przeciw Wykluczeniu Społecznemu 
„BĘDZIESZ”. Zarząd zatwierdził sprawozdanie 
z wykonania zadania na kwotę 10.000,00 zł. 
Program skierowany był do pełnoletnich męż-
czyzn – mieszkańców powiatu poznańskiego, 
stosujących przemoc wobec osób najbliższych, 
odbywających karę pozbawienia wolności  
w jednostce penitencjarnej. Celem progra-

mu była psychoedukacja sprawców przemocy  
w kierunku zmiany zachowań typu przemoco-
wego na rzecz postawy partnerstwa i poszano-
wania wobec domowników. Jak wynika z przed-
łożonych przez Fundację sprawozdań z realizacji 
programu, osoby zakwalifikowane uczestniczyły 
w sesjach indywidualnych i przystąpiły do pra-
cy w grupie edukacyjno-korekcyjnej. Program 
spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno ze 
strony kadry Zakładu Karnego w Koziegłowach 
jak i osób osadzonych. Uczestniczyło w nim  
11 osadzonych odbywających kary pozbawienia 
wolności za przestępstwa z art. 207 KK. Pracow-
nicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, 
dokonali oceny przedłożonych przez Fundację 
sprawozdań i nie wnieśli do nich zastrzeżeń,

25.  w sprawie zatwierdzenia wyników II postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograni-
czonego na publikację ogłoszeń w gazetach 
lokalnych ukazujących się na terenie Powiatu 
Poznańskiego, z możliwością składania ofert 
częściowych – IX części. Zarząd zatwierdził wy-
niki II postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na publikację ogłoszeń w gazetach 
lokalnych, ukazujących się na terenie Powiatu 
Poznańskiego, w ten sposób, że:

	 -		w zakresie części I, II, VI - unieważnił po-
stępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, 
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty prze-
wyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

	 -		w zakresie części III – zatwierdził wybór ofer-
ty złożonej przez ARTEMIS ENVIROTECH 
Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Puszczykowie, 
która zaoferowała realizację zamówienia za 
kwotę 9.840,00 zł brutto,

	 -		w zakresie części IV – zatwierdził wybór ofer-
ty złożonej przez Agencję Wydawniczo-Re-
klamową FART Magdalena Janicka z siedzibą  
w Poznaniu, która zaoferowała realizację za-
mówienia za kwotę 7.380,00 zł brutto,

	 -		w zakresie części V - zatwierdził wybór ofer-
ty złożonej przez ARTEMIS ENVIROTECH 
Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Puszczykowie, 
która zaoferowała realizację zamówienia za 
kwotę 9.840,00 zł brutto,

	 -		w zakresie części VII - zatwierdził wybór ofer-
ty złożonej przez Studio Reklamowe Kwadrat 
Anna Niworowska z siedzibą w Poznaniu, któ-
ra zaoferowała realizację zamówienia za kwotę 
7.367,70 zł brutto, 

	 -		w zakresie części VIII – unieważnił postępo-
wanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1, ponie-
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waż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu,

	 -		w zakresie części IX – zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez „Lech-Press” Sławomir Lecha  
z siedzibą Wielkawieś, który zaoferował reali-
zację zamówienia za kwotę 16.113,00 zł brutto,

28.   w sprawie zatwierdzenia opracowania pro-
duktów turystycznych powiatu poznańskiego 
oraz przyjęcia pięciu produktów do realizacji. 
Produkty turystyczne budowane były metodą 
warsztatową z udziałem liderów marketingo-
wych powiatu poznańskiego. W ramach warsz-
tatów zostało wypracowanych 10 produktów 
turystycznych. W I etapie realizowane będą pro-
dukty: Naturalnie dookoła Poznania, Aktywnie 
dookoła Poznania, Śladami podróżników do-
okoła Poznania, Kulturalnie dookoła Poznania, 
Park orientacji przestrzennej,

29.  w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu 
komputerowego i oprogramowania serwero-
wego na potrzeby PCPR. Sprzęt przekazywany 
jest w związku z doposażeniem sieci teleinfor-
matycznej PCPR w nowej lokalizacji w budynku 
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. Sprzęt jest 
sprawny technicznie i posiada gwarancje produ-
centa. Wartość księgowa przekazywanego sprzę-
tu: zestaw komputerowy – 4.429,79 zł, urządze-
nie zabezpieczające sieć – Fort WI – FI – 50B 
– 0,00 zł, 

30.  w sprawie delegowania przedstawiciela Zarządu 
Powiatu w Poznaniu do składu Powiatowej Rady 
Zatrudnienia. Zarząd zgłosił do udziału w pra-
cach Powiatowej Rady Zatrudnienia Pana Zyg-
munta Jeżewskiego, Członka Zarządu Powiatu 
w Poznaniu. Zgłoszenie nowego przedstawiciela 
konieczne jest ze względu na złożenie przez do-
tychczasowego przedstawiciela Panią Ewę Dalc, 
rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Powiatu, 

31.  w sprawie zatwierdzenia rozliczeń dotacji ze 
środków budżetu powiatu poznańskiego w roku 
2011 na dofinansowanie działalności warsz-
tatów terapii zajęciowej działających na tere-
nie powiatu poznańskiego. Z budżetu Powiatu 
Poznańskiego w 2011 r. wydatkowano kwotę 
216.460,00 zł na dofinansowanie kosztów dzia-
łalności 6 warsztatów terapii zajęciowej działają-
cych na terenie powiatu poznańskiego. Kontrolę 
realizacji dofinansowania działalności warszta-
tów w zakresie wykorzystania i rozliczania do-
tacji (obejmującej zarówno środki pochodzące 
z PFRON jak i środki budżetowe) dokonało 
PCPR w Poznaniu. Informację w tym zakresie 
PCPR przedstawiło pismem z dnia 13 lutego 
2012 r. Sprawozdanie stanowi podstawę do do-

konywania przez Powiat corocznej oceny dzia-
łalności warsztatu. Rozliczenie dotacji zawarte 
jest w załączniku do uchwały,

32.   w sprawie przeprowadzenia postępowania  
w trybie przetargu nieograniczonego na wy-
konanie prac modernizacyjnych w budynku 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. 
Jackowskiego 18, z możliwością składania ofert 
częściowych – II części, zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej,

33.   w sprawie zatwierdzenia wyników w zakresie 
części III, IV postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego prowadzonego w trybie prze-
targu nieograniczonego na dostawę artykułów 
biurowych, papieru, materiałów eksploatacyj-
nych do drukarek i teczek dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Zarząd zatwierdził  
w zakresie:

	 -		części III (dostawa materiałów eksploatacyj-
nych do drukarek) - wybór oferty złożonej 
przez DAXER Dawid Kruś z siedzibą w Po-
znaniu, który zaoferował realizację zamówie-
nia za kwotę 13.029,54 zł brutto stanowiącą 
sumę cen jednostkowych. Umowa realizowa-
na będzie do wykorzystania kwoty 150.000,00 
zł brutto, 

	 -		części IV (dostawa teczek) - wybór oferty 
złożonej przez Firmę Usługowo-Handlo-
wą „ANNA” Anna Białobrzycka z siedzibą  
w Gnieźnie, która zaoferowała realizację za-
mówienia za kwotę 6,32 zł brutto stanowiącą 
sumę cen jednostkowych. Umowa realizowa-
na będzie do wykorzystania kwoty 47.000,00 
zł brutto, 

34.   w sprawie przeprowadzenia negocjacji w try-
bie zamówienia z wolnej ręki na publikację 
ogłoszeń w gazecie lokalnej, ukazującej się na 
terenie Powiatu Poznańskiego – gmina Tarno-
wo Podgórne; zatwierdzenia NWZ; powołania 
komisji przetargowej,

35.  w sprawie przeprowadzenia III postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest publikacja ogłoszeń w ga-
zetach lokalnych, ukazujących się na terenie 
Powiatu Poznańskiego, z możliwością składa-
nia ofert częściowych – III części (Czerwonak, 
Kostrzyn, Puszczykowo), zatwierdzenia SIWZ, 
powołania komisji przetargowej,

36.   w sprawie umorzenia Przedsiębiorstwu Usług 
Inwestycyjnych „DEVELOPER” sp. z o.o. z sie-
dzibą w Suchym Lesie należności z tytułu usług 
geodezyjnych zrealizowanych w 2001r. przez 
zlikwidowany Powiatowy Fundusz Gospodar-
ki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
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w kwocie 13.199,58 zł. Po likwidacji PFGZGiK, 
Powiat Poznański przejął należności, w tym 
m.in. kwotę 13.199,58 zł zaległości pochodzą-
cej od Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych 
„DEVELOPER” sp. z o.o. z siedzibą w Suchym 
Lesie – Złotniki. Z chwilą likwidacji PFGZGiK, 
przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Mia-
sto XI Wydział Gospodarczy do spraw upa-
dłościowych i naprawczych toczyło się postę-
powanie likwidacyjne Przedsiębiorstwa Usług 
Inwestycyjnych Developer. Postępowanie to za-
kończone zostało ostatecznie postanowieniem  
z dnia 2 lutego 2011 r. o stwierdzeniu ukończe-
nia postępowania upadłościowego. W następ-
stwie tego postanowienia podmiot ten został  
w dniu 26 stycznia 2012 r. wykreślony z Krajo-
wego Rejestru Sądowego. Wobec braku majątku,  
z którego można by egzekwować należność  
i wykreśleniu podmiotu z właściwego rejestru 
osób prawnych, a także biorąc pod uwagę, że 
odpowiedzialność z tytułu należności nie prze-
szła z mocy prawa na osoby trzecie istnieją 
przesłanki do umorzenia należności Powiatu 
Poznańskiego w kwocie 13.199,58 zł,

37.  w sprawie zmiany uchwały nr 936/2012 Zarzą-
du Powiatu w Poznaniu z dnia 14 lutego 2012 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2011 
r. z wykonania przez Powiat Poznański dotacji 
celowych na pomoc finansową udzielaną mię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz dotacji celowych przekazanych gminom na 
zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwe-
stycyjne realizowane na podstawie porozumień, 
w zakresie dróg powiatowych, miejskich i poza 
miejskich. W załączniku do uchwały mylnie 
wpisano kwotę zwróconej dotacji, 

38.   w sprawie wydania pozytywnej opinii, dotyczą-
cej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódz-
kiej nr 307 na odcinku Wielka Wieś – Buk, 
powiat poznański, województwo wielkopolskie. 
W ramach inwestycji przewidziano budowę 
chodnika zlokalizowanego przy istniejącej jezd-
ni drogi wojewódzkiej po stronie wschodniej 
między miejscowościami Wielka Wieś a Buk. 
Przewidziano również utwardzenie jednego 
zjazdu publicznego na ul. Ogrodową o na-
wierzchni gruntowej oraz jednego zjazdu indy-
widualnego na pole. Budowa chodnika będzie 
korzystna z punktu widzenia bezpieczeństwa 
ruchu pieszych i rowerzystów na tym odcinku. 
Inwestycja nie ingeruje w tereny będące wła-
snością Powiatu Poznańskiego,

39.  w sprawie wydania zezwolenia na używanie ło-
dzi motorowej podczas treningów zawodników 

UKS ZALEW – JERZYKOWO na Jez. Kowal-
skie – do asekuracji zawodników podczas tre-
ningów kajakowych na okres od 1 marca 2012 r. 
do 31 października 2012 r.,

40.   w sprawie zmiany Uchwały nr 870/2011 Zarzą-
du Powiatu w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2011 
r. w sprawie dokonania podziału środków na 
zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Poznański. Z uwa-
gi na to, iż nauczyciele technikum w Poznaniu 
przy ul. Rubież 20 nie złożyli wniosków na za-
jęcia pozalekcyjne, kwota 6.862,00 zł zostanie 
przekazana pozostałym szkołom składowym 
ZS w Rokietnicy,

41.  w sprawie zatwierdzenia podziału środków fi-
nansowych na dofinansowanie zadań eduka-
cyjnych realizowanych przez szkoły z terenu 
powiatu poznańskiego. Zarząd postanowił prze-
znaczyć kwotę 1.000,00 zł na dofinansowanie 
XI Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawo-
wych Powiatu Poznańskiego Ortograficzne Po-
tyczki, organizowanego przez Szkołę Podstawo-
wą w Koziegłowach z przeznaczeniem na zakup 
nagród,

42.  w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sali se-
syjnej Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Szefów 
Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Starostw Powiatowych w dniu 30 
marca 2012 r. w godz. 10.00-14.30,

43.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
na: Wykonanie dokumentacji projektowej mo-
dernizacji pomieszczeń dla potrzeb tworzonego 
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego – filia w Stęszewie – z p. mgr 
inż. Arch. Małgorzata Matusiewicz, na kwotę 
6.200,00 zł brutto,

44.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umo-
wy na: Wykonanie dokumentacji projektowej 
przebudowy budynków magazynowo-gospo-
darczych w SOS-W w Owińskach z przedsię-
biorcą Ewa Owsianowska Kompleksowa Obsłu-
ga Inwestycji z siedzibą w Poznaniu, na kwotę 
59.901,00 zł brutto,

45.  w sprawie przeprowadzenia negocjacji w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na wznowienie licen-
cji oraz opiekę autorską dotyczącą programu 
„Licencje, zezwolenia, zaświadczenia na prze-
wozy osób i rzeczy”, zatwierdzenia NWZ, powo-
łania komisji przetargowej,

46.  w sprawie zatwierdzenia wyników w zakresie 
części I postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę artykułów biu-
rowych, papieru, materiałów eksploatacyjnych 
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do drukarek i teczek dla potrzeb Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu. Zarząd zatwierdził wy-
bór oferty złożonej przez DAXER Dawid Kruś  
z siedzibą w Poznaniu, który zaoferował reali-
zację zamówienia za kwotę 2.571,46 zł brutto 
stanowiącą sumę cen jednostkowych. Umowa 
będzie realizowana do wykorzystania kwoty 
73.000,00 zł,

47.  w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia pu-
blikacji na łamach magazynu „Welcome to Po-
land” w kwocie 4.305,00 zł brutto. Publikacja 
dotyczyć będzie oferty inwestycyjnej powiatu 
poznańskiego (dwie kolorowe strony forma-
tu A4 wraz ze zdjęciami oraz opracowaniem 
graficznym i tłumaczeniem tekstu na język an-
gielski). Marcowe wydanie magazynu rozpo-
wszechniane było podczas targów inwestycyj-
nych MIPIM w Cannes, będących najbardziej 
prestiżowym wydarzeniem wystawienniczym  
w branży nieruchomości,

48.  w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu  
w Poznaniu Nr 950/2012 z dnia 24 lutego 2012 
r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu 
komputerowego i oprogramowania serwerowe-
go na potrzeby PCPR. Zmiana dotyczy wartości 
nabycia przekazywanego sprzętu,

49.  w sprawie zatwierdzenia programu działalności  
i planów pracy Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy – „Dom Pomocy Maltańskiej”  
z siedzibą w Puszczykowie na rok 2012. Zarząd 
zatwierdził opracowany przez Kierownika Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą  
w Puszczykowie w uzgodnieniu z Wojewodą 
Wielkopolskim:

	 -		Plan pracy Środowiskowego Domu Samopo-
mocy – Dom Pomocy Maltańskiej dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi typu A i typu 
B w Puszczykowie na rok 2012 (zał. nr 1 do 
uchwały),

	 -		Program działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Puszczykowie – Dom Typu  
A (zał. nr 2 do uchwały),

	 -		Program działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Puszczykowie – Dom Typu  
B (zał. nr 3 do uchwały),

50.  w sprawie realizacji przez Wojewódzką Biblio-
tekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury  
w Poznaniu zadań powiatowej biblioteki pu-
blicznej. Zarząd na ww. cel postanowił przezna-
czyć środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł 
brutto. W ramach zadań powiatowej biblioteki 
publicznej zostaną zorganizowane: 4 szkolenia 
w celu doskonalenia wiedzy bibliotekarzy z te-
renu powiatu poznańskiego, instruktaż i pomoc 

dydaktyczna, przekazywanie informacji o in-
nych szkoleniach, kursach, seminariach orga-
nizowanych przez WBPiCAK i inne instytucje,  
w których mogą brać udział bibliotekarze z te-
renu powiatu poznańskiego, prowadzenie analiz 
działalności bibliotecznej, w tym roczna analiza 
statystyczna i opisowa dot. bibliotek publicz-
nych w powiecie za 2011 r. oraz I półrocze 2012 
r., przepływ informacji o normach, przepisach 
związanych z formalno-prawną działalnością 
bibliotek, organizacja spotkań autorskich i in-
nych przedsięwzięć kulturalnych, w tym działal-
ności wydawniczej WBPiCAK,

51.  w sprawie wydania przez Wojewódzką Biblio-
tekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury  
w Poznaniu rocznika „Kronika Powiatu Poznań-
skiego” w 2012 roku. Zarząd na ww. cel postano-
wił przeznaczyć środki finansowe w wysokości 
45.000,00 zł brutto. Publikacja zostanie przy-
gotowana, wydana i dostarczona do siedziby 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu do 31 paź-
dziernika 2012 r. Kronika będzie miała formę 
książki o charakterze popularno-naukowym, 
poruszającej zagadnienia społeczne, kulturalne, 
gospodarcze oraz kwestie bieżące – najważniej-
sze wydarzenia danego roku,

52.  w sprawie promocji powiatu poznańskiego 
poprzez zakup czasu antenowego na emisję 
siedmiu spotów reklamujących szkoły powiatu 
poznańskiego, na antenie TVP Poznań. Zarząd 
na ww. cel postanowił przeznaczyć środki fi-
nansowe w wysokości 15.000,00 zł. Trzydziesto 
sekundowe spoty reklamowe emitowane będą w 
paśmie reklamowym głównego wydania „Tele-
skopu”. Emisja została zaplanowana w oparciu  
o terminy drzwi otwartych poszczególnych 
szkół, tj.:

	 -	ZS nr 1 w Swarzędzu – 8, 9, 29, 30 marca,
	 -	ZS nr 2 w Swarzędzu – 11, 12, 13 kwietnia,
	 -	ZS w Kórniku – 28, 29, 30 marca, 
	 -	ZS w Mosinie – 14, 15, 16 marca, 
	 -		LO w Puszczykowie – 22, 23, marca oraz 19, 

20 kwietnia, 
	 -	ZS w Rokietnicy – 14, 15, 16 marca
	 -		Technikum w Poznaniu, wchodzące w skład 

ZS w Rokietnicy - 14, 15, 16 marca, 
	 -		Szkoła w Murowanej Goślinie (ZS w Rokietni 

cy) – 15, 16 marca oraz 19, 20 kwietnia,
	 -		ZS w Bolechowie – 21, 22, 23 marca, 
53.  w sprawie promocji powiatu poznańskiego po-

przez wydanie broszury budżetowej powiatu 
poznańskiego na 2012 rok. Zarząd na ww. cel 
postanowił przeznaczyć środki finansowe w wy-
sokości 11.500,00 zł brutto. Druk broszury bu-



k w i e c i e ń  2 0 1 2 25B i u l e t y n  P o w i a t u  P o z n a ń s k i e g o

dżetowej powiatu ma na celu przybliżenie jego 
mieszkańcom zagadnień związanych z wydatko-
waniem środków z budżetu powiatu. Publikacja 
w sposób przejrzysty i przystępny prezentuje do-
chody, wydatki, przychody i rozchody powiatu.

II POSTANOWIENIA W SPRAWIE:

1.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Dolina Micha-
łówki” w Garbach, gm. Swarzędz. Projekt planu 
wyznacza: tereny rolnicze i zieleni naturalnej, 
tereny lasów, teren ogrodu rekreacyjno-wypo-
czynkowego, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych, teren wód powierzchniowych 
śródlądowych z drogą wewnętrzną, teren drogi 
publicznej-dojazdowej, teren dróg wewnętrz-
nych. Ustalenia projektu nie ingerują w tereny 
będące własnością Powiatu Poznańskiego,

2.  uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu poło-
żonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, 
Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, 
Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 10 
– strefa A, gm. Puszczykowo. Projekt planu wy-
znacza tereny: tereny zabudowy mieszkaniowej, 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
lub usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej – 
zamieszkania zbiorowego, tereny zabudowy usłu-
gowej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, tereny komunikacji: tereny dróg publicznych  
i tereny dróg wewnętrznych oraz tereny infra-
struktury technicznej – elektroenergetyki. Ustale-
nia projektu planu nie ingerują w tereny będące 
własnością Powiatu Poznańskiego. 

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

1.  w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/IV/2011 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 październi-
ka 2011 r. w sprawie udzielenia Gminie Dopie-
wo pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
na wykonanie nasadzeń na terenie gminy Do-
piewo w ramach Programu zwiększania lesisto-
ści Powiatu Poznańskiego, 

2.  w sprawie szczegółowych warunków umorzenia 
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, od-
roczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 
lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w pieczy zastępczej,

3.  w sprawie likwidacji Technikum w Murowanej 
Goślinie, 

4.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Mosina,

5.  w sprawie założenia Gimnazjum Sportowego  
w Puszczykowie, 

6.  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskie-
go na rok 2012,

7.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Powiatu Poznańskiego na lata 2012-2016.

IV PODJĘTE POSTANOWIENIA:

1.  Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie 
zmian w planach finansowych wydziałów Staro-
stwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

2.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniem 
pokontrolnym w związku z przeprowadzoną 
kontrolą problemową w zakresie wykorzysta-
nia środków finansowych przeznaczonych na 
dofinansowanie dokształcania i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz zajęć pozalekcyj-
nych w ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie. Kontrolą objęto rok 2010. Kon-
trola została przeprowadzona w okresie od 28 
listopada 2011 r. do 7 grudnia 2011 r. Ustale-
nia kontroli zawarte zostały w protokole z dnia  
9 grudnia 2011 r. Sformułowane zostały zalece-
nia pokontrolne.

3.  Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem 
z postępowań o udzielenie zamówienia publicz-
nego, prowadzonych przez Biuro Zamówień Pu-
blicznych w 2011 r. W 2011 roku Biuro Zamó-
wień Publicznych wszczęło 103 postępowania. 
W wyniku przeprowadzonych postępowań, do 
dnia 31 grudnia 2011 r. włącznie, zawarte zo-
stały umowy na łączną kwotę 11.991.127,80 zł 
brutto. Zamówienia zostały udzielone w trybie 
przetargu nieograniczonego, zapytania o cenę  
i zamówienia z wolnej ręki. Wydatki, z podzia-
łem na tryb przeprowadzonego postępowania, 
kształtują się następująco:

 a)  w trybie przetargu nieograniczonego 
9.943.292,41 zł brutto (dostawy – 2.379.071,73 
zł brutto, usługi – 5.800.937,99 zł brutto, ro-
boty budowlane -1.763.282,69 zł brutto)

 b)  w trybie zapytania o cenę przeprowadzono 
postępowanie na świadczenie sprzątania bu-
dynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
przy ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem 
przyległym oraz pomieszczeń biurowych filii 
Wydziału Komunikacji i Transportu w Swa-
rzędzu ul. Poznańska 25, na kwotę 306.555,00 
zł brutto,

 b)  w trybie zamówienia z wolnej ręki: 1. 
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741.280,39 zł brutto (dostawy – 33.586,28 zł 
brutto, usługi – 533.031,86 zł brutto, roboty 
budowlane – 1.174.662,25 zł brutto).

W 2011 r. zawarte zostały również umowy, które do-
tyczyły postępowań wszczętych jeszcze w roku 2010. 
Wartość tych umów wyniosła łącznie 595.601,17 zł 
brutto, w tym:
 a)  Digitalizacja dokumentów ze zbioru Archi-

wum Zakładowego Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu – 90.400,00 zł brutto,

 b)  Świadczenie usługi sprzątania, z podziałem 
na II części. Część I – usługa polegająca na 
kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń 
zajmowanych przez jednostki organizacyj-
ne Zamawiającego, w budynku położonym  
w Poznaniu przy ul. Zielonej 8. Część II – 
usługa polegająca na kompleksowym sprzą-
taniu pomieszczeń i terenu przyległego wokół 
nieruchomości położonej w Poznaniu przy 
ul. Słowackiego 8 – 108.609,61 zł brutto,

 c)  Świadczenie usług dostępu do sieci Internet 
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu, w zakresie łącza podstawowego oraz za-
pasowego – 22.989,36 zł brutto,

 d)  Wykonanie prac remontowych w budynku 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. 
Jackowskiego 18 – 260.572,20 zł brutto.

4.  Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Dy-
rektora ZS w Mosinie i wyraził zgodę na zorga-
nizowanie w Wojewódzkim Ośrodku Dokształ-
cania i Doskonalenia Zawodowego w Mosinie, 
dokształcania w formie konsultacji indywidu-
alnych dla uczniów klasy III zasadniczej szko-
ły zawodowej w zawodzie introligator (liczba 
uczniów uległa zmniejszeniu – z planowanej 
liczby 21, pozostało 12 uczniów). 

5.  Zarząd Powiatu zaakceptował porozumienia na 
świadczenie pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej przez pedagogów zatrudnionych w po-
radniach Powiatu Poznańskiego zawierane z:

	 -		Gminą Suchy Las a Powiatem Poznańskim 
na dofinansowanie 2,5 etatu pedagogiczne-

go w filii PP-P w Suchym Lesie w roku 2012 
– Gmina udzieliła Powiatowi Poznańskiemu 
pomocy finansowej na rok 2012 w wysokości 
60.000,00 zł (do dnia 30.06.2012 r.)

	 -		Gminą Tarnowo Podgórne a Powiatem Po-
znańskim na dofinansowanie ¼ etatu pedago-
gicznego w filii PP-P w Tarnowie Podgórnym 
w roku 2012 – Gmina udzieliła Powiatowi Po-
znańskiemu pomocy finansowej na rok 2012 w 
wysokości 52.000,00 zł (do dnia 31.12.2012 r.)

Porozumienia obowiązywać będą z mocą od 1 stycz-
nia 2012 r.

6.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie in-
dywidualne:

 a)  dla uczennicy klasy drugiej oraz uczennicy 
klasy trzeciej ZS w Mosinie w wymiarze 12 
godzin tygodniowo dla każdej, do końca roku 
szkolnego 2011/2012, 

 b) dla uczennicy klasy pierwszej oraz uczennicy 
klasy drugiej LO w Puszczykowie w wymiarze 
12 godzin dla każdej, do końca roku szkolne-
go 2011/2012. 

7.  Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udział w Kon-
kursie Grantowym „Po stronie natury” edy-
cja 2012. Celem konkursu jest przygotowanie  
i realizacja działań w formie projektu lub pro-
gramu na rzecz poszerzania wiedzy o ochro-
nie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony drzew i wody, kształtowania postaw 
i świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
propagowania aktywnej edukacji ekologicznej 
prowadzonej w terenie, na świeżym powie-
trzu, wspierania lokalnych inicjatyw służących 
ochronie środowiska. Nagrodami Konkursu jest 
pula 150.00,00 zł do rozdysponowania w postaci 
grantów przeznaczonych na organizację dzia-
łań ekologicznych, maksymalna wartość wnio-
skowanego grantu może wynosić 10.000,00 zł. 
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Nasza 
Ziemia z siedzibą w Warszawie.

Opracowała:
Anna Koziołkiewicz

Wydział	Organizacyjny
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 7 marca 
W posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania wzię-
li udział nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół 
prowadzonych przez Powiat Poznański, a także z pal-
cówek biorących udział w powiatowych rozgrywkach 
sportowych. Tematem przewodnim posiedzenia była 
organizacja zawodów sportowych.

W obradach Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa uczestniczył Romuald Grabiak, dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, który przedstawił 
informację na temat pracy i bieżących problemów Wy-
działu.

14 marca 
Tematem spotkania Komisji Finansów i Gospodarowa-
nia Mieniem Powiatu była informacja na temat funk-
cjonowania Szpitala w Puszczykowie. Komisja zaopi-
niowała projekty uchwał na XVI sesję Rady Powiatu. 
W posiedzeniu udział wzięli: Jan Grabkowski; Starosta 
Poznański, Tomasz Łubiński, Wicestarosta; Renata 
Ciurlik, Skarbnik Powiatu; Ewa Wieja, Prezes Zarządu 
Sp. z o.o. „Szpital w Puszczykowie” oraz Jacek Micha-
lak, Wiceprezes Zarządu.

19 marca 
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia obra-
dowała w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Dopiewie. Radni zapoznali się z funkcjonowaniem pla-
cówki. W spotkaniu udział wzięła Zofia Dobrowolska, 
Wójt Gminy Dopiewo.

21 marca 
Wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Kultury Fi-
zycznej i Turystyki oraz Komisji Promocji, Rozwoju 

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

i Integracji Europejskiej poświęcone było wynikom 
warsztatów kreowania produktów turystycznych po-
wiatu poznańskiego, rozstrzygnięciu konkursów dla 
organizacji pożytku publicznego oraz kalendarzowi 
imprez promocyjnych współorganizowanych przez 
Powiat. W spotkaniu uczestniczyli: Tomasz Łubiński, 
Wicestarosta Poznański; Adam Habryło, Sekretarz 
Powiatu; Daria Kowalska-Tonder, dyrektor Wydziału 
Promocji oraz Bożena Tylińska z wrocławskiej firmy 
BDM Marketing.

Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej rozpoczęto 
kontrolę wydatkowania środków finansowych na za-
dania związane z zarządzaniem kryzysowym i obroną 
cywilną. Ustalono również harmonogram prac związa-
nych z wykonaniem budżetu Powiatu Poznańskiego za 
rok 2011.

 14/22 marca 
Tematem obrad Komisji Komunikacji, Budownictwa 
i Infrastruktury była działalność Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego oraz funkcjonowanie 
Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej 
poznańskiego Starostwa. W spotkaniu uczestniczyli:. 
Radosław Zieleziński, Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego oraz Liliana Buchwald, dyrektor Wy-
działu Administracji Architektoniczno-Budowlanej. 
Ponadto Komisja zaopiniowała projekty uchwał na 
XVI sesję Rady Powiatu.

Przygotowali: 
Krystyna Kotkowska,  

Lidia Martysz, 
 Karol Cenkier

Biuro	Rady
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W tegorocznej imprezie wzięło udział sie-
dem oddziałów przedszkolnych: Gminne 
Przedszkole „Dzieci z Leszczynowej Górki” 
z Czerwonaka, Gminne Przedszkole z Owińsk, 
Gminne Przedszkole nr 1 „Baj-
kowe Ludki”, Gminne Przed-
szkole nr 2 im Krasnala Hała-
bały, Niepubliczne Przedszkole 
„Skrzat” z Koziegłów oraz de-
biutujące w imprezie: Niepu-
bliczne Przedszkole „Mali Przy-
rodnicy” z Miękowa i Artystycz-
ne Niepubliczne Przedszkole 
św. Cecylii z Kicina. 

Scenariusz zawodów przebie-
gał według olimpijskiego pro-
tokołu. Tak więc rozpoczęciu 
imprezy towarzyszyło tradycyj-
ne zapalenie znicza, uroczyste 
wciągnięcie flagi oraz chóral-
ne złożenie przez uczestników 
olimpijskiej przysięgi. 

W siedmiu specjalnie opracowanych konku-
rencjach mali sportowcy musieli wykazać się 
szybkością, sprytem, skocznością, celnością 
i siłą fizyczną. Podczas olimpiady sprawdza-
ne były również sportowe umiejętności pań 
przedszkolanek, które rywalizowały w od-
dzielnym wyścigu. W czasie gdy komisja sę-

Przedszkolaki na start!
Stu pięćdziesięciu przedszkolaków z gminy Czerwonak rywalizowało w zawodach 

sportowych. Piąta, rekordowa pod względem liczby zawodników, edycja „Olimpiady 
Przedszkolady” odbyła się 30 marca w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „Akwen” 
w Czerwonaku. 

dziowska skrupulatnie liczyła wszystkie punk-
ty, uczestnicy zawodów i kibice podziwiali 
zdolności zawodników szkółki dla młodych 
piłkarzy „Socatos” oraz oglądali pokaz tresury 

psów przygotowany przez Ośrodek Szkolenia 
Psów „Na Woli”. 

Idea „Olimpiady Przedszkolady” zakłada, 
że najważniejsza jest dobra zabawa i uśmiech 
najmłodszych mieszkańców gminy. Pamiąt-
kowe medale, puchary i nagrody odebrali 
zatem wszyscy zawodnicy. Po zsumowaniu 
punktów zwycięzcą tegorocznej „Olimpiady 

Przedszkolady”, podobnie jak 
w ubiegłym roku, okazała się 
drużyna Gminnego Przedszko-
la nr 1 „Bajkowe Ludki” z Ko-
ziegłów, która o przysłowiowy 
włos wyprzedziła reprezentację 
Przedszkola z Owińsk. Trzecie 
miejsce przypadło małym spor-
towcom z Przedszkola im. Kra-
snala Hałabały. 

Jakub Waligóra
Centrum	Rozwoju	Kultury	

Fizycznej	„Akwen”

Zawody wzbudziły wiele emocji wśród małych sportowców

W olimpiadzie wzięło udział 150 przedszkolaków 
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Głównym celem targów było przedstawie-
nie mieszkańcom gminy Mosina i okolic jak 
najszerszej oferty edukacyjnej oraz tej zwią-
zanej z rynkiem pracy. We wtorek, 13 marca, 
Mosiński Ośrodek Kultury wypełnił się sto-
iskami prezentującymi oferty szkół ponad-
gimnazjalnych, uczelni wyższych, instytucji 
rynku pracy oraz instytucji szkoleniowo-do-
radczych. Wśród tegorocznych wystawców, 
oprócz przedstawicieli Poznania i powiatu po-
znańskiego, po raz pierwszy znaleźli się także 
reprezentanci sektora edukacji, rynku pracy 
i szkoleń ze Śremu, Środy Wielkopolskiej czy 
Wrocławia. 

Mosińskie targi odwiedziło w sumie kilkuset 
gości. Byli wśród nich uczniowie szkół gim-
nazjalnych i średnich, tegoroczni maturzyści 
oraz osoby bezrobotne zainteresowane zmianą 
pracy lub podniesieniem kwalifikacji. Odwie-
dzający mieli okazję porozmawiać ze specjali-
stami o wyborze kierunku kształcenia, ścieżki 
zawodowej oraz uzyskać kompleksowe infor-
macje o szkoleniach, kursach i dotacjach. 

Imprezie towarzyszyły prezentacje multime-
dialne oraz konkursy. W jednym z nich można 
było wygrać wycieczkę do Bazy Lotnictwa 
Taktycznego w podpoznańskich Krzesinach. 

W Mosinie o rynku pracy
Ponad czterdziestu wystawców wzięło udział w tegorocznej edycji Targów Edukacji 

i Pracy w Mosinie. Imprezę po raz szósty zorganizowało Gminne Centrum Informacji.

Nagroda trafiła do jednej ze szkół biorących 
udział w imprezie. Zwycięzcy będą mogli 
obejrzeć z bliska samoloty F-16 i zapoznać 
się z codziennym życiem żołnierzy stacjonu-
jących w bazie.

Katarzyna Leszczyńska-Mikołajczak
Urząd	Miejski	w	Mosinie

Tegoroczne targi zgromadziły kilkuset gości

W imprezie brali udział przedstawiciele bazy lotniczej w Krzesinach

Podczas targów można było poznać m.in. ofertę szkół, uczelni, 
 czy firm szkoleniowych
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Pierwsze miejsce 
w rankingu samorzą-
dów zajęła Gmina 
Tarnowo Podgórne. 
W gronie 10 wyróż-

nionych samorządów z Wielkopolski są rów-
nież gminy: Murowana Goślina, Komorniki 
i Suchy Las. 

Ranking „Filary Polskiej Gospodarki” 
ma na celu wyłonienie podmiotów znaczą-
co wpływających na rozwój 
przedsiębiorczości w regionie 
oraz wspierających społeczno-
ści lokalne. Do tej pory wyróż-
nienia w ramach „Filarów Pol-
skiej Gospodarki” wręczane 
były jedynie mającym istotny 
wpływ na rozwój regionów 
firmom. Ranking jednostek 
samorządu terytorialnego 
przeprowadzono po raz pierw-
szy w siedmioletniej historii 
plebiscytu.

Zwycięzców w skali wo-
jewództw wyłoniło bada-
nie ankietowe przeprowadzo-
ne wśród gminnych samorzą-
dów. Samorządowcy typowali 
w nim firmę, która jest według 
nich „Filarem Polskiej Go-
spodarki” w regionie, a następnie oceniali ją 
pod względem promowania zatrudnienia, wy-
sokości płaconych podatków lokalnych oraz 
działań na rzecz społeczności lokalnej. Jedną 
z pięciu wyróżnionych przedsiębiorstw z wo-
jewództwa wielkopolskiego jest firma Sola-
ris Bus & Coach z Bolechowa w powiecie po-
znańskim.

Liderów poszczególnych województw w ka-
tegorii gmin również wskazywali samorzą-

dowcy (w plebiscycie nie można było podać 
swojej gminy). W drugim etapie samorządo-
wych liderów typowali respondenci z regionu. 
Do kryteriów wyboru najlepszych dla prowa-
dzenia inwestycji gmin należały: tempo roz-
woju, skuteczność w pozyskiwaniu pieniędzy 
unijnych, wspieranie przedsiębiorców oraz 
konsolidacja społeczności lokalnej.

W gali wręczenia wyróżnień uczestniczył 
Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, 

którego nie dziwi kolejne wyróżnienie dla sa-
morządów z regionu. Powiat poznański oferu-
je znakomite warunki do inwestowania. Atrak-
cyjne tereny, ulgi i zwolnienia podatkowe dla 
przedsiębiorców to tylko niektóre z naszych 
atutów, dzięki którym powiat przyciągnął już 
40 tys. małych i średnich firm – podkreślał Wi-
cestarosta.

Anna Jacznik
Gabinet	Starosty

Filary Polskiej Gospodarki 
z powiatu poznańskiego

Na uroczystej gali 28 marca w Teatrze Polskim w Poznaniu wręczono wyróżnienia 
w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki” przygotowanym przez redakcję „Pulsu Biz-
nesu” i TNS Pentor. Wśród nagrodzonych w skali województwa wielkopolskiego zna-
lazły się cztery gminy powiatu poznańskiego oraz firma Solaris z Bolechowa. Szefowie 
wyróżnionych gmin otrzymali tytuły „Samorządowych Menedżerów Regionu”.
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Przedstawiciele gmin i firm wspierających przedsiębiorczość w regionie 
 odebrali wyróżnienia
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Uroczystości rozpoczęły się, jak nakazuje 
tradycja, złożeniem kwiatów pod figurą św. 
Józefa przy ul. Wrzesińskiej, gdzie wartę ho-
norową pełnili harcerze z XIII Drużyny im. 
Batalionu „Parasol” w Kobylnicy. Następnie 
w kościele p.w. św. Marcina odbyła się msza 
święta, a po niej – uroczysta sesja Rady Miej-
skiej na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Po-
wstańców Wielkopolskich. 

Sesję zainaugurował występ chóru „Akord”, 
który wykonał m.in. pieśń o świętym Józefie. 
Następnie głos zabrali: Marian Szkudlarek, 
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz burmistrz 
Anna Tomicka, która w swoim wystąpieniu 
przedstawiła najważniejsze rezultaty pracy 
swarzędzkiego samorządu. Pani burmistrz 
mówiła m.in. o dobrej współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym 
w Poznaniu i parlamentarzystami, słowa po-
dziękowania kierując szczególnie do posłanki 
Bożeny Szydłowskiej, marszałka Marka Woź-
niaka oraz starosty Jana Grabkowskiego. Anna 
Tomicka zaprezentowała również najważniej-
sze zamierzenia inwestycyjne gminy, m.in. 
oczekiwany przez mieszkańców projekt budo-
wy wiaduktu nad torami kolejowymi i nowego 
skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w Jasiniu. 

Ważnym i również zgodnym z tradycją 
punktem uroczystej sesji było wręczenie, 
przyznanych przez Radę Miejską, odznaczeń 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”. 
Zaszczytne wyróżnienie otrzymały: Zespół 
Szkół Nr 1 w Swarzędzu oraz Cech Stola-
rzy Swarzędzkich. Podziękowania za wkład 
w rozwój Miasta i stosowane listy gratulacyjne 
otrzymali również: firma Volkswagen Poznań, 
Elżbieta Dziedzic – zasłużona nauczyciel-
ka swarzędzkiego Gimnazjum nr 3, Barbara 
Kucharska – przewodnicząca Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, Katarzy-
na Taterka z „Tygodnika Swarzędzkiego”, 
Karol Baszczyński z firmy Wiraż-Bus, Marcin 
Jankowski – prezes Swarzędzkiej Telewizji 
Kablowej oraz Wojciech Wietrzyński – zało-
życiel i dyrygent Swarzędzkiej Orkiestry Fla-
żoletowej. Maria Grabkowska – Radna Sejmi-
ku Województwa Wielkopolskiego wręczyła 
Wiesławowi Brodziszewskiemu – prezesowi 
Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Swarzędzu Odznakę Honorową przyznana 
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Radni i goście obejrzeli prezentację poświę-
coną historii Cechu Stolarzy Swarzędzkich. 
Cechmistrz Piotr Kasprzak wspólnie z Mar-
kiem Skoraszewskim, przedstawicielem Izby 
Rzemieślniczej w Poznaniu, wręczył swa-
rzędzkim rzemieślnikom okolicznościowe 
odznaczenia. Sympatycznym akcentem na 
zakończenie uroczystej sesji był występ Ma-
teusza Kontowskiego, laureata I Gminnego 
Przeglądu Piosenki Polskiej.

Tradycyjną imprezę plenerową zwaną po-
pularnie „Józefinkami”, która corocznie to-
warzyszy obchodom święta patrona miasta, 
w tym roku zaplanowano w dniach 1-3 maja. 
Wtedy też odbędzie się III Swarzędzkie Spo-
tkanie Józefów. 

Maciej Woliński
Rzecznik	Prasowy

Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Swarzędzu

Swarzędz obchodził Święto Patrona 
Tegoroczne obchody Święta Patrona Miasta – Św. Józefa, zorganizowane wspólnie 

przez władze Miasta i Gminy Swarzędz oraz Cech Stolarzy Swarzędzkich, odbyły się 
w sobotę 17 marca, przy pięknej wiosennej pogodzie. 
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Obchody Święta Patrona Miasta tradycyjnie rozpoczęły się przy 
pomniku Św. Józefa
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Pan Leon urodził się w Niemczech, jednak 
całe swoje życie jest związany z Mosiną. Pro-
wadzenie aktywnego trybu życia uznaje za swo-
ją receptę na długowieczność. Szacowny Jubilat 
ma dwóch synów i córkę. Doczekał się także 
pięciorga wnucząt oraz dwóch prawnuczek.

Pan Stróżyński lubi tradycyjną polską kuch-
nię, w której nie może zabraknąć bigosu. Nie 
stroni także od słodyczy. Jego pasją jest węd-
karstwo i majsterkowanie. 

List gratulacyjny od premiera Donalda Tu-
ska oraz kwiaty i kosz pełen słodkości Jubi-
latowi wręczyli: Waldemar Krzyżanowski, 
I Zastępca Burmistrza Mosiny oraz Waldemar 
Waligórski, Przewodniczący Rady Miejskiej. 
Najlepsze życzenia od Starosty Poznańskiego 
przekazał jego asystent Michał Dziedzic. 

Panu Leonowi życzymy jeszcze wielu lat 
w zdrowiu i pogodzie ducha!

Karolina Adamczyk
Urząd	Miejski	w	Mosinie

Sto lat!
Setne urodziny obchodził pan Leon Stróżyński z Mosiny. Z tej okazji 11 kwietnia 

Jubilata odwiedzili przedstawiciele Gminy Mosina i Powiatu Poznańskiego. 

Leon Stróżyński odbierał gratulacje z okazji 100. urodzin
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Ponad półtora tysiąca dziewczynek 
z powiatu poznańskiego zostanie zaszcze-
pionych przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego (HPV), wywołującego raka szyjki 
macicy. Koszt szczepień pokrywa w całości 
Powiat Poznański. Dzięki zarezerwowaniu 
na ten cel kwoty 500 tys. zł, programem 
profilaktycznym uda się objąć wszystkie 
13-latki z regionu.

Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać 
dziewczynki urodzone w 1998 roku, które są 
zameldowane na terenie powiatu poznańskie-
go. Uczestnictwo w programie wymaga pi-
semnej zgody rodziców lub opiekunów praw-
nych.

Szczepienia będą prowadzone we wszyst-
kich 17 gminach powiatu poznańskiego – 
głównie w gabinetach pielęgniarskich tamtej-
szych gimnazjów. Poprzedzają je spotkania 

Powiat Poznański mówi STOP  
rakowi szyjki macicy

edukacyjne dla dziewcząt i ich rodziców, pod-
czas których eksperci przybliżają kwestie pro-
filaktyki raka szyjki macicy. 

Dziewczynkom zostaną podane 3 dawki 
szczepionki – dwie pierwsze przed wakacja-
mi, ostatnia dawka – jesienią. Szczepienia wy-
konuje, wybrany w drodze konkursu, Ośrodek 
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 
OPEN z Poznania.

To już czwarta edycja szczepień finansowa-
nych przez Powiat Poznański. Łącznie w la-
tach 2008-2010 na realizację programu profi-
laktyki raka szyjki macicy Powiat przeznaczył 
kwotę prawie 2 mln zł, szczepiąc w tym okre-
sie 2719 dziewczynek.

Anna Jacznik
Gabinet	Starosty
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Murowana Goślina powitała uczestników już 
po raz siódmy, tym razem proponując całkowi-
cie zmienioną trasę biegnącą wzdłuż Warty, po 
zachodniej stronie miasta. Wyścig odbywał się 
na trzech dystansach. Najdłuższy (GIGA) liczył 
110 km, średni (MEGA) – 72 km, a najkrótszy 
szlak rajdu (MINI) miał długość 36 km. 

Nowa trasa maratonu dostarczyła rowerzy-
stom wielu wrażeń. Były wzniesienia, piaski, 
błoto, przejazdy przez strumyki, w tym po spe-
cjalnie zbudowanym mostku na Trojance, ma-
lowniczy odcinek wzdłuż Warty oraz... deszcz. 
Pogoda była nieubłagana. Padało niemal przez 
cały czas trwania imprezy. Nie zraziło to jed-
nak uczestników, którzy po zakończonym 
maratonie pozytywnie komentowali udany po-
czątek sezonu rowerowego w Murowanej Go-
ślinie. Mimo nizinnego charakteru maratonu, 
Wielkopolska okazała się niełatwym terenem.  

Gdy rowerzyści pokonujący najkrótszy dy-
stans zjeżdżali z trasy na metę na Nowym Ryn-
ku, uczestnicy dwóch dłuższych tras pomknęli 
dalej, na szlaki rowerowe Puszczy Zielonka. 
Tam musieli zmierzyć się z największym wy-
zwaniem rajdu – „Dziewiczą Górą” – zwaną 
przez nich pieszczotliwie „kilerem”. Tutaj rów-
nież na zawodników czekała niespodzianka. 
W poprzednich latach najbardziej stromą stroną 
góry odbywał się zjazd. Tym razem rowerzy-
ści musieli pokonać ten odcinek, podjeżdżając 
pod górę. Niewielu udało się wypełnić to za-
danie, większość rowery podprowadzała. Choć 
w wyścigach z cyklu Powerade Garmin MTB 
Marathon trudne podjazdy to standard, nikt nie 
spodziewał się ich w nizinnej Wielkopolsce. 

Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji 
ogólnej okazali się: na dystansie MINI – Al-
bert Fokt , MEGA – Mateusz Zoń i GIGA – 
Andrzej Kaiser.

Wśród startujących w maratonie mieszkań-
ców gminy Murowana Goślina, trasy w naj-
krótszym czasie pokonali:

• dystans MINI – Jacek Madaj (T. Kłos 
Team), Jarosław Sobieszczański (T. Kłos 
Team) oraz Rafał Kokotowski

Deszczowy maraton w Murowanej Goślinie
Prawie tysiąc rowerzystów z całej Polski oraz z Czech, Niemiec i Francji wzięło 

udział w pierwszym tegorocznym rajdzie z cyklu Powerade Garmin MTB Marathon 
w Murowanej Goślinie. Rozegrany w niedzielę 15 kwietnia wyścig to jedyny ogólnopol-
ski maraton wśród odbywających się w tym roku w Wielkopolsce.

• MEGA – Piotr Guzik (MTB Dream Team), 
Juliusz Ogdowski (Goggle Pro Active Eyewe-
ar) oraz Bogdan Boruta

• GIGA – pierwszy i zarazem jedyny Gośli-
niak, który odważył się zmierzyć z najdłuż-
szym dystansem – Jarosław Walczuk.

Wszyscy Gośliniacy-rowerzyści zostali 
zaproszeni na sesję Rady Miejskiej 29 maja, 
podczas której najlepsi zawodnicy otrzymają 
pamiątkowe puchary.

Nie tylko na maratończyków czekały atrak-
cje. Mieszkańcy gminy mogli wziąć udział 
w małej grze terenowej. Wszyscy chętni, po 
otrzymaniu mapy i pytań dotyczących osie-
dla Zielone Wzgórza, musieli obejść wskazane 
punkty, wpisać odpowiedzi. Mimo deszczowej 
pogody w grze uczestniczyło ponad 100 osób. 
A było o co walczyć – rower firmy Kross, kask 
rowerowy, plecaki, gadżety gminne dostarczyły 
przy losowaniu sporo emocji.

Sezon rowerowy w Murowanej Goślinie 
trwa. Świetna frekwencja podczas maratonu 
i na innych rajdach w pełni to potwierdza.

Roma Dukat
Urząd	Miasta	i	Gminy	Murowana	Goślina

Murowana Goślina gościła uczestników rowerowego maratonu
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Wielkie malowanie 
w Luboniu

Wzgórze Papieskie w Luboniu zmieni-
ło się w małą galerię sztuki. W niedzielę  
1 kwietnia członkowie Młodzieżowej Rady 
Miasta pomalowali wszystkie stojące tam 
ławki, nawiązując w swojej twórczości do 
kierunków XX-wiecznego malarstwa. 

Przy wyborze konkretnych nurtów w sztuce, 
młodzi artyści kierowali się przede wszystkim 
kolorystyką oraz możliwością zastosowania 
prostych form, które dobrze sprawdzają się na 
fakturze drewna. I tak czujne oko wielbiciela 
malarstwa może wychwycić wpływy neopla-
stycyzmu Pieta Mondriana i Theo van Does-

burga, ekspresjonizmu abstrakcyjnego Jack-
sona Pollocka, konceptualizmu, czy pop-artu.

W artystyczne wydarzenie zaangażowali 
się: Marek Niedbała, Radny Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Irena Skrzypczak 
wraz ze słuchaczami Lubońskiego Uniwersy-
tetu III Wieku oraz członkowie Młodzieżowej 
Rady Gminy Dopiewo. 

To już druga edycja organizowanej przez 
młodych mieszkańców akcji malowania lu-
bońskich ławek. W ubiegłym roku młodzież 
odświeżyła m.in. te znajdujące się przy Po-
mniku Siewcy, na placu Edmunda Bojanow-
skiego czy na placu zabaw przy Gimnazjum 
nr 2. 

Joanna Humerczyk
Przewodnicząca	Młodzieżowej	Rady	

Miasta	Luboń

Dyżury będą odbywać się w poniedziałki 
w godzinach 14:30 - 17:30 w Urzędzie Miej-
skim w Mosinie przy placu 20 października 1, 
w salce radnego.

Porozumienie w sprawie uruchomienia 
punktu podpisali we wtorek 3 kwietnia: Wal-
demar Krzyżanowski, Zastępca Burmistrza 
Gminy Mosina oraz Jacek Mazurczak, prezes 
Fundacji Centrum Współpracy Obywatelskiej 
z Poznania. 

Porady są bezpłatne. Zainteresowane oso-
by proszone są jedynie o podpisanie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w celu 

Bezpłatne porady prawne w Mosinie
Od kwietnia w Urzędzie Miejskim w Mosinie działa punkt udzielania bezpłatnych 

porad prawnych. Mieszkańcy mogą skorzystać z wiedzy specjalistów z zakresu prawa 
cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, pomocy społecznej, spraw ali-
mentacyjnych oraz związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium Polski.

prowadzenia dokumentacji związanej z udzie-
leniem porad oraz o potwierdzenie, iż sytu-
acja majątkowa uniemożliwia im skorzystanie 
z usług kancelarii adwokackiej lub radcow-
skiej. W celu usprawnienia udzielania porad 
należy w miarę możliwości zabrać ze sobą 
pisma lub korespondencję mogące mieć zna-
czenie dla rozwiązania problemu.

Pytania do prawników można kierować tak-
że drogą mailową na adres: cwo@cwo.org.pl. 

Karolina Adamczyk
Urząd	Miejski	w	Mosinie

Młodzież odświeżyła lubońskie ławki

Młodzi artyści nawiązali do popularnych nurtów w sztuce
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Już po raz dziewiąty uczniowie szkół z po-
wiatu poznańskiego wzięli udział w konkur-
sie „Osobliwości przyrodnicze w fotografii”. 
Młodzi fotograficy odebrali nagrody i wy-
różnienia podczas wernisażu wystawy po-
konkursowych prac 17 marca w Bibliotece 
Miejskiej w Luboniu. 

Konkurs skierowany do uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych zorganizowała Komisja Ochrony Przyrody 
Oddziału PTTK im. Cyryla Ratajskiego w Lu-
boniu. W tegorocznej edycji uczestniczyło 58 
młodych artystów, którzy rywalizowali w dwóch 
kategoriach: „Fotografia” i „Album”. Jury przy 
wyborze najlepszych prac kierowało się nastę-
pującymi kryteriami: zgodność z tematem, ory-
ginalność, estetyka oraz poprawność jakościowa 
zdjęć.

Wśród autorów pojedynczych fotografii zwy-
ciężczynią okazała się uczennica klasy III Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Luboniu Julia Rypińska. 
Jury nagrodziło jej zdjęcie pt. „Pióropusz indiań-
ski”, na którym młodziutka fotografka w orygi-
nalny sposób zaprezentowała potarganego przez 
wiatr… dmuchawca. Jurorzy byli również pod 
wrażeniem interpretacji wizerunku wierzb 
przedstawionych w formie cyklu pt. „Wierzby 
poetki” przez uczennice lubońskiego Gimna-
zjum nr 1: Magdalenę Fiksę, Joannę Głuchow-
ską oraz Anetę Marciniak. Uznanie profesjonal-
nych fotografów zdobyły także: Angela Śleboda 
z Technikum w Poznaniu, wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół w Rokietnicy oraz uczennice 
Szkoły Podstawowej w Kostrzynie Wielkopol-
skim: Agata Piana, Wiktoria Nowakowska i Ma-

ria Malczewska. Nagrodzone fotografie można 
oglądać w Bibliotece Miejskiej w Luboniu.

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod 
patronatem Jana Grabkowskiego, Starosty Po-
znańskiego i Dariusza Szmyta, Burmistrza Lu-
bonia. Nagrody książkowe oraz drobne upomin-
ki ufundowali: Powiat Poznański, Urząd Miasta 
Luboń oraz Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego. 

Organizatorzy zapraszają młodzież do wzięcia 
udziału w dziesiątej, jubileuszowej, edycji kon-
kursu. Termin nadsyłania prac mija 31 grudnia.

Maria i Jan Błaszczakowie
Komisja	Ochrony	Przyrody	

Oddziału	PTTK	im.	Cyryla	Ratajskiego	
w	Luboniu
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Nagrodzeni w kategorii „Fotografia”:

Imię i nazwisko Szkoła

1.	miejsce Julia Rypińska SP	1	w	Luboniu,	
kl.	III	b	

2.	miejsce Mateusz Radom SP	1	w	Luboniu,
kl.	II	b

3.	miejsce Kalina Piskorska SP	4	w	Luboniu,
kl.	V	c

Nagrodzeni w kategorii „Album”:

Imię	i	nazwisko Szkoła

1.	miejsce Agata Piana SP	Kostrzyn	Wlkp
kl.	V	a

2.	miejsce Wiktoria 
Nowakowska

SP	Kostrzyn	Wlkp.
kl.	VI	d

3.	miejsce Maria 
Malczewska

SP	Kostrzyn	Wlkp.
kl.	V	c

Wyróżnienia w kategorii „Fotografia”:

Imię	i	nazwisko Szkoła

1.		
wyróżnienie

Magdalena	Fiksa
Joanna	Głuchowska
Aneta	Marciniak

Gimnazjum	nr	1	
w	Luboniu,
kl.	I	d

2.		
wyróżnienie Miłosz	Kaczmarek SP	1	w	Luboniu,

kl.	III	b
3.		
wyróżnienie Urszula	Staszak SP	18	w	Poznaniu,	

kl.	III	c

4.	
wyróżnienie Angela	Śleboda

Technikum	
w	Poznaniu,
kl.	I

Wyróżnienie w kategorii „Album”:

Imię	i	nazwisko Szkoła

wyróżnienie Maria Lipiecka SP	Kostrzyn	Wlkp.
kl.	IV	C

Autorzy najlepszych zdjęć odebrali nagrody

Fotografowali osobliwości przyrody




