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Przed nami kolejne wigilijne spotkanie.
Niech będzie to czas wyjątkowy,

pełen radosnych przeżyć
oraz spotkań z bliskimi

przy wspólnym stole,
a Nowy Rok 2014 

obfi tuje w ciekawe wyzwania 
i zrealizowane plany.

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

z Zarządem Powiatu w Poznaniu

2013 rok

Boże Narodzenie to cudowny czas.
Wszyscy czekamy 

na świeży zapach choinki,
jej blask i kolorów moc.

Pragniemy by przy świątecznym stole
nie zabrakło światła

i ciepła rodzinnej atmosfery.
Niech ten magiczny czas Świąt

przyniesie Państwu wiele szczęścia
i radości

a Nowy 2014 Rok 
spełni najskrytsze marzenia…

Piotr Burdajewicz
Przewodniczący Rady Powiatu

w Poznaniu
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Nowa umowa partnerska w ZS Nr 1 w Swarzędzu
W dniach 4-6 grudnia 2013 roku gościliśmy w powiecie poznań-
skim delegację ze Szkoły Sadowniczo-Winogrodniczej z Krems 
w Austrii. Głównym celem pobytu gości z Austrii było podpisa-
nie umowy partnerskiej z Zespołem Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

Uroczystość podpisania umowy partnerskiej, która odbyła 
się 5 grudnia 2013 roku w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzę-
dzu zaszczycili swą obecnością m.in. Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański, Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański, a także 
Izabela Ewa Kwiatkowska, Konsul Honorowa Republiki Austrii 
w Poznaniu. Pani konsul podczas swojego wystąpienia nie kryła 
swojej radości z tego, że to partnerstwo zrodziło się z potrzeby 
i starań zaangażowanych w nie podmiotów, nie zaś jako narzuco-
ny odgórnie projekt. Pozwala to mieć nadzieję, że współpraca bę-
dzie bardzo owocna, przynosząc dużo satysfakcji obu stronom.

Podpisanie umowy zwieńczyło wielomiesięczne starania 
zarówno władz powiatu i zaangażowanych szkół, jak i miesz-
kających w Dolnej Austrii poznaniaków, małżeństwa Jolanty 
i Ryszarda Łuczaków. W celu omówienia możliwości współpracy 
między szkołami w Swarzędzu i Krems oraz opracowania pro-
jektu umowy partnerskiej, delegacja z powiatu poznańskiego 
(dyrekcja szkoły z władzami powiatu) udała się w listopadzie br. 
z wizytą do Krems, na zaproszenie dyrekcji Szkoły Sadowniczo 
– Winogrodniczej w Krems. Wzięła tam udział w uroczystości 
otwarcia nowego Centrum Kompetencji Winiarskich, jednego 
z najnowocześniejszych obiektów tego rodzaju w całej Europie. 
Uczniowie kremskiej szkoły, pod okiem mistrzów winiarstwa, 
będą w nim zdobywać umiejętności związane z wytwarzaniem 
wina na każdym z etapów tego procesu – od uprawy winorośli, 
przez zbiory, przetwarzanie owoców, nadzorowanie procesu po-
wstawania wina, nabywanie umiejętności somelierskich, aż po 
marketing. Otwarcia nowego centrum dokonał Premier Dolnej 
Austrii, dr Erwin Pröll oraz dyrektor szkoły, pan Dieter Faltl. Na 

uroczystości obecny był również pan Artur Lorkowski, Ambasa-
dor RP w Wiedniu.

Przedstawiciele powiatu mieli też okazję spotkać się z El-
friede Mayhoff er, Starostą Krems. Władze powiatu kremskiego 
i poznańskiego zdeklarowały się patronować nowemu partner-
stwu szkół.

Joanna Frycz
Referat Współpracy Zagranicznej 

i Promocji Przedsiębiorczości
Gabinet Starosty
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Dieter Faltl, Dyrektor Szkoły Sadowniczo – Winogrodniczej w Krems oraz Przemysław Jankiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzę-
dzu podpisują umowę o współpracy partnerskiej.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański z Elfriede Mayhoff er, Staro-
stą Krems.
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Ruszyły prace Kapituły 
W dniu 4 grudnia 2013 roku, w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu o ty-
tuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”.

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Organizato-
rów, czyli Powiatu Poznańskiego oraz Miasta Poznania, a także 
Uniwersytetu Ekonomicznego i Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Obecni byli również reprezentanci zrzeszeń go-
spodarczych z terenu Metropolii Poznań oraz fi rmy F5 Kon-

sulting Sp. z o.o., która kolejny raz zgodziła się być Partnerem 
Merytorycznym Konkursu.

Spotkanie otworzyli Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznań-
ski, reprezentujący Przewodniczącego Kapituły Konkursu oraz 
Tomasz Kayser, Zastępca Prezydenta Poznania, w imieniu Za-
stępcy Przewodniczącego Kapituły Konkursu. Po formalnościach 
przyszedł czas na merytoryczną dyskusję na temat wprowadzenia 
nowej kategorii i propozycji na temat sposobów oceny potencjal-
nych uczestników Konkursu.

XI edycja Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsię-
biorczości” ofi cjalnie zainaugurowana będzie 8 stycznia 2014 roku 
podczas konferencji prasowej, na której dowiemy się również jaka 
będzie nowa kategoria w Konkursie, jakim podmiotom gospodar-
czym jest dedykowana, oraz według jakich kryteriów będą oce-
niane fi rmy ubiegające się o miano laureata w jej zakresie. 

Warto dodać, że udział w Konkursie o tytuł „Poznańskiego 
Lidera Przedsiębiorczości” jest całkowicie bezpłatny. Już teraz za-
praszamy do udziału wszystkie zainteresowane fi rmy z Powiatu 
Poznańskiego i Poznania.

Katarzyna Kazmucha
Referat Współpracy Zagranicznej 

i Promocji Przedsiębiorczości 
Gabinet Starosty 
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Powiat poznański atrakcyjny
dla włoskich inwestorów

Możliwości zainwestowania w powiecie poznańskim oraz 
współpracy z fi rmami włoskimi były tematami spotkania 
Zarządu Powiatu z przedstawicielami Włoskiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej z Warszawy. 

Inwestorów włoskich reprezentowali: Piero Cannas, Prezes 
Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce oraz Elisabet-
ta Caprino, Wiceprezes Izby. Firmami członkowskimi są m.in.: 
Brembo, PZL Agusta Westland, Pirelli, Ferrero, Generali, Indes-
it, Civis, Manuli i Cooper Automotive Industries – potentaci, 
którzy już zainwestowali w Polsce. 

Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Tomasz Łu-
biński, Wicestarosta Poznański przybliżyli gościom zasady 
funkcjonowania powiatu, jego potencjał ekonomiczny i in-
westycyjny a także otoczenie biznesowe wraz z możliwościa-
mi rozwoju i promocji przedsiębiorstw. Krótko omówił rów-
nież współpracę na linii powiat – przedsiębiorstwa, głównie 
w oparciu o współpracę prowadzoną przez szkoły. Goście 
zainteresowali się branżą stolarską oraz możliwościami, ja-
kie daje edukacja w szkołach prowadzonych przez powiat 
poznański. 

Obecni na spotkaniu Przemysław Jankiewicz, Dyrektor 
Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz Zbigniew Rybicki, Star-

szy Cechu Stolarzy Swarzędzkich również przekazali materiały 
informacyjne.

Hanna Kolanowska-Pogrzebna
Referat Współpracy Zagranicznej 

i Promocji Przedsiębiorczości
Gabinet Starosty

Tematem spotkania z Włochami były możliwości inwestycyjne 
Powiatu Poznańskiego.
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Kapituła w trakcie obrad w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
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UCHWAŁY
podjęte podczas Sesji Rady Powiatu w Poznaniu
w dniu 27 listopada 2013 roku

Uchwała Nr XXXIV/315/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 
Pana Jana Kałuzińskiego. 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 645) w związku z art.190 ust. 1 pkt 5 i art. 190 ust. 2 
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159 
poz. 1547 ze zm.) oraz w związku z art. 16a ust. 2a ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wybor-
czy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 ze zm.: z 2011 r. Nr 102 poz. 
588; Nr 149 poz. 889, Nr 147 poz. 881 i z 2012 r. poz. 1399) Rada 
Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1.
Rada Powiatu w Poznaniu stwierdza wygaśnięcie mandatu rad-
nego Pana Jana Kałuzińskiego, w związku z jego śmiercią. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Po-
wiatu w Poznaniu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIV/316/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Po-
wiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2014.”
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010: Nr 
234 poz. 1536 ze zmianami: Dz. U. z 2011: Nr 112 poz. 654, Nr 
205 poz. 1211, Nr 209 poz. 1244, Nr 208 poz. 1241, Nr 149 poz. 
887, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378) w związku z art. 12 pkt. 
11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiato-
wym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, ze zmianami: 2013, poz. 645), 
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje: 

§ 1.
Przyjmuje się „Roczny Program Współpracy Powiatu Poznań-
skiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w roku 2014”, który stanowi za-
łącznik do uchwały. 

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIV/317/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/233/IV/2013 Rady Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określe-
nia realizowanych przez Powiat Poznański zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-
nych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na reali-
zację tych zadań w roku 2013.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie powiatowym (Dz. U. z 2013. poz. 595 i poz. 645), art. 
35a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, Nr 171, poz. 1016, Nr 
209, poz. 1243 i poz. 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 
i poz. 1456, z 2013 r. poz. 73 i poz. 675) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu 
przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powia-
towym (Dz. U. Nr 88 poz. 808, z 2006 r. Nr 237, poz. 1713, z 2007 
r. Nr 243, poz. 1782, z 2008 r. Nr 207, poz. 1297)
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje:

§ 1.
W § 1 uchwały Nr XXVI/233/IV/2013 Rady Powiatu w Pozna-
niu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia realizowanych 
przez Powiat Poznański zadań z zakresu rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 
2013 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 kwotę ,,150 000 zł” zastępuje się kwotą ,,120 000 zł”;
2) w pkt 2 kwotę ,,4 336 134 zł” zastępuje się kwotą ,,4 366 134 zł”.

§ 2.
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr XXXIV/318/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/327/III/2010 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: regu-
laminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświa-
towych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu 
Poznańskiego.
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 
220 poz.1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 
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689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 
1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213 
poz. 1650, Nr 219 poz. 1706, z 2011 Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 
1206, z 2012 r. poz. 908, poz.1544, z 2013 r. poz. 675), art. 12 pkt 11 
ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 595, poz. 645) oraz Rozporządzenia Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysoko-
ści minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pra-
cy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22 poz. 181, z 2006 r. Nr 43 poz. 293, z 2007 r. 
Nr 56 poz. 372, z 2008 r. Nr 42 poz. 257, z 2009 r. Nr 52 poz. 422, Nr 
222 poz. 1755, z 2010 r. Nr 131 poz. 885, z 2011 r. Nr 161 poz. 967, 
z 2012 r. poz. 790, z 2013 r. poz. 913) uchwala się, co następuje:

§ 1. 
W załączniku do Uchwały Nr XXXIX/327/III/2010 Rady Powiatu 
w Poznaniu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: regulaminu dodat-
ków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego, zmie-
nia się w części III, pkt 5, ppkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„1) wychowawcy klasy (wychowawcy grupy w internacie 

i placówce opiekuńczo-wychowawczej) – 100 zł.”
§ 2.

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

Traci moc Uchwała Nr XXIII/209/IV/2012 Rady Powiatu w Po-
znaniu z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXXIX/327/III/2010 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 31 marca 
2010r. w sprawie: regulaminu dodatków płacowych w szkołach, 
placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-Wycho-
wawczych Powiatu Poznańskiego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, 
z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.

Uchwała NR XXXIV/319/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2013
Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz art. 51 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2013r, poz. 595 ze zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, art. 215, 222, 
235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fi nansach publicz-
nych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w Poznaniu 
uchwala co następuje :
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2012r. 
Nr XXIV/221/IV/2012 w sprawie uchwalenia budżetu powia-
tu na rok 2013, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 9 stycznia 
2013r. Nr 1680/2013, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 1 lu-
tego 2013r. Nr 1712/2013, zmienionej uchwałą Rady z dnia 13 
lutego 2013 Nr XXV/229/IV/2013, zmienionej uchwałą Zarzą-
du z dnia 26 lutego 2013r. Nr 1765/2013, zmienionej uchwałą 
Rady z dnia 20 marca 2013 Nr XXVI/251/IV/2013, zmienionej 
uchwałą Rady z dnia 17 kwietnia 2013 Nr XXVII/260/IV/2013, 
zmienionej uchwałą Rady z dnia 21 maja 2013 Nr XXVIII/266/

IV/2013, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 28 maja 2013r. Nr 
1945/2013, zmienionej uchwałą Rady z dnia 27 czerwca 2013 Nr 
XXIX/284/IV/2013, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 3 lipca 
2013 Nr 2019/2013, zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 29 lipca 
2013 Nr 2060/2013, zmienionej uchwałą Rady z dnia 28 sierp-
nia 2013r. Nr XXX/290/IV/2013, zmienionej uchwałą Zarządu 
z dnia 9 września 2013 Nr 2177/2013, zmienionej uchwałą Rady 
z dnia 18 września 2013r. Nr XXXI/302/IV/2013, zmienionej 
uchwałą Rady z dnia 30 września 2013r. Nr XXXII/304/IV/2013, 
zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 9 października 2013 Nr 
2240/2013, zmienionej uchwałą Rady z dnia 23 października 
2013r. Nr XXXIII/313/IV/2013, zmienionej uchwałą Zarządu 
z dnia 31 października 2013 Nr 2287/2013, zmienionej uchwa-
łą Zarządu z dnia 18 listopada 2013 Nr 2322/2013, zmienionej 
uchwałą Zarządu z dnia 22 listopada 2013 Nr 2323/2013, wpro-
wadza się następujące zmiany:

§ 1.
W paragrafi e 1: 
1. Zmniejsza się o kwotę 2.812.339zł dochody budżetu Powiatu 
Poznańskiego, które po zmianie wynoszą 210.686.253zł (zgod-
nie z załącznikiem nr 1), w tym:
1) zmniejsza się o kwotę 113.533zł dochody bieżące, które 

po zmianie wynoszą 203.375.270zł (zgodnie z załączni-
kiem nr 1 i 1A),

2) zmniejsza się o kwotę 2.698.806zł dochody majątkowe, 
które po zmianie wynoszą 7.310.983zł (zgodnie z za-
łącznikiem nr 1 i 1B). 

2. W dochodach, o których mowa w ust.1 dokonuje się nastę-
pujących zmian:
1) zwiększa się o kwotę 66.725zł dotacje na realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleco-
nych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozu-
mień, które po zmianach wynoszą 18.386.489zł (zgod-
nie z załącznikiem nr 1).

2) zwiększa się o kwotę 362.388zł dotacje celowe na rea-
lizację zadań realizowanych w drodze umów i porozu-
mień między jednostkami samorządu terytorialnego, 
które po zmianach wynoszą 10.341.817zł (zgodnie 
z załącznikiem nr 1C),

3) zmniejsza się o kwotę 3.134.575zł dotacje i środki ze-
wnętrzne na fi nansowanie wydatków i realizację zadań 
fi nansowanych z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fi nansach publicznych, 
które po zmianie wynoszą 3.628.155zł (zgodnie z za-
łącznikiem nr 1D).

§ 2.
W paragrafi e 2: 
1. Zmniejsza się o kwotę 2.812.339zł wydatki budżetu Powia-
tu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 229.634.172zł, 
(zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:
1) Zmniejsza się o kwotę 443.161zł wydatki bieżące, które 

po zmianach wynoszą 189.812.630zł (zgodnie z załącz-
nikiem nr 2A),

2) Zmniejsza się o kwotę 2.369.178zł wydatki majątko-
we, które po zmianach wynoszą 39.821.542zł (zgod-
nie z załącznikiem nr 2B), w tym dotacje majątkowe 
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zmniejsza się o kwotę 514.796zł, które po zmianach 
wynoszą 7.525.555zł (zgodnie z załącznikiem nr 2C). 

2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt.1 dokonuje się 
następujących zmian: 
1) zwiększa się o kwotę 66.725zł dotacje na realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jed-
nostce samorządu terytorialnego innymi ustawami oraz za-
dań wykonywanych na mocy porozumień, które po zmia-
nach wynoszą 18.386.489zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),

2) zmniejsza się o kwotę 5.624zł wydatki na wynagrodze-
nia i składki od nich naliczane, które po zmianach wy-
noszą 93.525.726zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),

3) zwiększa się o kwotę 50.220zł wydatki na świadczenia 
na rzecz osób fi zycznych, które po zmianach wynoszą 
6.855.711zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

4) zmniejsza się o kwotę 75.000zł wydatki przeznaczone 
na realizację zadań realizowanych w drodze umów 
i porozumień miedzy jednostkami samorządu tery-
torialnego, które po zmianach wynoszą 4.956.775zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 5),

5) zmniejsza się o kwotę 24.589zł wydatki przeznaczone na 
dotacje bieżące udzielane z budżetu, które po zmianach 
wynoszą 4.492.821zł (zgodnie z załącznikiem nr 6), 
w tym:
b) zmniejsza się o kwotę 24.589zł dotacje celowe dla 

jednostek spoza sektora fi nansów publicznych, 
które po zmianach wynoszą 2.930.835zł, (zgodnie 
z załącznikiem nr 6B).

8) zmienia się wydatki na programy fi nansowane z udzia-
łem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy o fi nansach publicznych, które po zmianach 
wynoszą 8.552.699zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 3.
W paragrafi e 3: 
Zmienia się dochody z wpływów z tytułu kar, o których mowa 
w art. 402 ust. 4 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które prze-
znacza się na fi nansowanie wydatków z zakresu ochrony środowi-
ska w zakresie określonym ustawą (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 4.
W paragrafi e 7:
Zmniejsza się o kwotę 15.072zł rezerwy, które po zmianie wy-
noszą 462.454zł, w tym:
1. Zmniejsza się rezerwę ogólną przeznaczoną na wydat-

ki bieżące o kwotę 15.072zł, która po zmianie wynosi 
7.454zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

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

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 
budżetowym 2013. 

Uchwała Nr XXXIV/320/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Po-
wiatu Poznańskiego na lata 2013-2018

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r, poz. 595 ze zm.) art. 
226, 227, 228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o fi nansach 
publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Po-
znaniu uchwala co następuje:

§ 1.
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2013r. Nr 
XXVI/252/IV/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2013-2017, zmienionej uchwałą Rady z dnia 
17 kwietnia 2013r. Nr XXVII/261/IV/2013, zmienionej uchwałą 
Rady z dnia 21 maja 2013r. Nr XXVIII/267/IV/2013, uchwałą 
Rady z dnia 27 czerwca 2013 Nr XXIX/285/IV/2013, uchwałą 
Rady z dnia 28 sierpnia 2013 Nr XXX/291/IV/2013, uchwałą 
Rady z dnia 18 września 2013 Nr XXXI/303/IV/2013, uchwałą 
Rady z dnia 30 września 2013 Nr XXXII/305/IV/2013, uchwa-
łą Rady z dnia 23 października 2013 Nr XXXIII/314/IV/2013, 
wprowadza się zmianę załączników nr 1 i nr 2, które otrzymują 
brzmienie jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIV/321/IV/2013
Rady Powiatu w Poznaniu
 z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zadań 
zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowa-
nymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne w pasie publicz-
nych dróg powiatowych.
Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), 
Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.
1. Powierza się Gminie Tarnowo Podgórne zarządzanie przy-
stankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi na terenie gmi-
ny, w pasie drogowym dróg powiatowych.
2. Powierzenie zadania następuje na czas nieokreślony.

§ 2. 
1. Powierzenie zadania zarządzania przystankami, nastąpi na 
mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Tar-
nowo Podgórne a Zarządem Powiatu w Poznaniu.
2. Zadanie, fi nansowane będzie z wpływów tytułem opłat za ko-
rzystanie z przystanków komunikacyjnych pobieranych przez 
Gminę Tarnowo Podgórne.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia do uchwał Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierp-

nia 2013 r. znajdują się wraz z załącznikami i objaśnieniami na 

stronie na stronie internetowej bip.powiat.poznan.pl, w zakładce 

Uchwały Rady Powiatu.
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu
od 22 października do 22 listopada 2013 r. 

Zarząd Powiatu odbył 8 protokołowanych 
posiedzeń: 22, 25, 29, 31 października, 6, 8, 18, 
22 listopada 2013r. 

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowa-

nia przestrzennego – 13 postanowień (w tym 3 postano-
wienia o nie uzgodnieniu), 

2. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę, wy-
konanych przez Wykonawcę, tablic rejestracyjnych z blachy 
aluminiowej. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
UTAL Sp. z o. o. z siedzibą w Kobylnicy, za kwotę 397.986,90zł 
brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na 
okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. W postępo-
waniu złożono 5 ofert, do kwoty 455.410,00 zł brutto,

3. w sprawie ustalenia terminów przekazywania przez jed-
nostki budżetowe zrealizowanych dochodów własnych 
Powiatu Poznańskiego,

4. w sprawie zmiany uchwały Nr 1647/2012 Zarządu Powiatu 
w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
wyboru oferty oraz preliminarza wydatków z budżetu powiatu 
poznańskiego na 2013 r. na realizację zadania z zakresu pomo-
cy społecznej, polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu 
poznańskiego w roku 2013 ośrodka wsparcia – środowiskowe-
go domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
typu A i typu B, oraz w sprawie zatwierdzenia zaktualizowane-
go kosztorysu i opisu realizacji zadania, zmienionej uchwałą 
Nr 2168/2013 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 9 września 
2013r. Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego 
z 19 września 2013 r. plan dotacji celowych na rok 2013 w roz-
dziale 85203 został zwiększony o kwotę 8.962,00zł z przezna-
czeniem na dofi nansowanie wydatków bieżących Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Puszczykowie,

5. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na promocję 
powiatu poznańskiego poprzez zakup pakietu promocyjnego 
podczas imprezy „Kleszczewskie Zaduszki Bluesowe” – w wy-
sokości 900,00zł brutto. Wydarzenie, którego organizatorem 
był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, odbyło 
się 16 listopada 2013r. Pakiet promocyjny obejmował: ekspozy-
cję baneru Powiatu Poznańskiego w miejscu realizacji imprezy, 
umieszczenie logotypu Powiatu na plakatach promujących 
imprezę, komunikaty spikerskie oraz umieszczenie logotypu 
Powiatu w gazecie lokalnej „Samorząd” w relacji z imprezy, dys-
trybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych Powiatu 
Poznańskiego, 

6. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie modyfi kacji 
aplikacji EGB2005-N przez fi rmę Intergraph Polska Sp. 
z o. o. z siedzibą w Warszawie, za kwotę 10.030,90zł brutto. 

Wykonanie modyfi kacji jest niezbędne ze względu na kon-
tynuację, prac będących w realizacji zadań pracowników 
Wydziału Nieruchomości, 

7. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadze-
nia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Poza-
rządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
w roku 2014”. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie 
dwóch spotkań, które odbyły się w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, w dniach 14 i 15 
października 2013r. Ze spotkań konsultacyjnych skorzystała 
tylko jedna organizacja pozarządowa: Fundacja im. K. No-
waka z siedzibą w Poznaniu, która nie zgłosiła żadnych uwag 
i wniosków do „Rocznego Programu Współpracy (…)”,

8. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie prze-
targu nieograniczonego na świadczenie usług polegają-
cych na kompleksowym sprzątaniu (z podziałem na 4 czę-
ści), zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. 
Termin realizacji zamówienia w zakresie każdej z części 
zaplanowany został na okres do 31 grudnia 2014r.,

9. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej 
ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełnia-
jącego do umowy nr ZP.272.00017.2013 z dnia 12 czerwca 
2013r. dot. przedsięwzięcia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie 
instalacji wentylacji i chłodzenia sali konferencyjnej w bu-
dynku położonym przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, za-
twierdzenia NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzię-
cia udziału w negocjacjach Zarząd zaprosił fi rmę SYSTHERM 
Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 
do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamówienie obej-
muje swoim zakresem udrażnianie istniejących oraz montaż 
zwiększonej ilości przewodów w sali konferencyjnej, a także 
instalację wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych. Wy-
konanie zadania jest niezbędne dla usprawnienia systemu 
wentylacji ww. sali, w celu zwiększenia wymiany powietrza 
i uniknięcia występowania zjawisk nadciśnienia powietrza,

10. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej 
ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia uzupeł-
niającego do umowy nr ZP.272.3.00023.2013 z dnia 18 lipca 
2013r. dot. przedsięwzięcia pn. Przebudowa budynków maga-
zynowo-gospodarczych, oznaczonych symbolami D i 8 wraz 
ze zmianą sposobu ich użytkowania, dla potrzeb SOS-W dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach, Pl. Przemysława 9, a także 
rozbudowa o łącznik, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach Zarząd za-
prosił Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX Zbigniew Wycisk 
z siedzibą w Tulcach. Termin realizacji zamówienia zaplanowa-
ny został na okres do 10 tygodni od dnia podpisania umowy. 
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Prace przewidziane do realizacji obejmują swoim zakresem 
m.in. wymianę elementów konstrukcji dachu – krokwi, zwięk-
szoną powierzchnię pokrycia dachu z dachówki ceramicznej,

11. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych spółce Dr Krystian Ziemski & Partners Kan-
celaria Prawna sp. k. z siedzibą w Poznaniu, na wykonanie 
konsultacji prawno – podatkowych związanych z potencjal-
nym łącznym rozliczeniem dla potrzeb VAT Powiatu i jego 
jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek 
budżetowych. Zakres pomocy prawnej w formie konsultacji 
obejmuje również:
− analizę stanu faktycznego dot. dotychczasowych zasad 

rozliczeń Powiatu i jego jednostek budżetowych VAT,
− przygotowanie i popieranie ewentualnych wniosków 

o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowe-
go w zakresie stosownych zagadnień związanych z meri-
tum sprawy, w tym rekomendowanych przez Kancelarię, 

− kwalifi kacje na gruncie VAT czynności realizowanych 
(wykonywanych) przez Powiat oraz przez poszczegól-
ne jednostki budżetowe Powiatu. 

Wartość przedmiotu umowy wynosi 307,50zł brutto za godzi-
nę świadczonych usług i nie przekroczy w 2013r. kwoty brutto 
10.762,50zł brutto, co odpowiada 35 godzinom konsultacji,
12. w sprawie użyczenia pomieszczeń biurowych PODGiK 

w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jackow-
skiego 18, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego. 
Umowa użyczenia obowiązywać będzie od 1 stycznia 
2014r. do 31 grudnia 2014r. PODGiK obciążony będzie 
kosztami utrzymania zajmowanych pomieszczeń biuro-
wych, powierzchni wspólnych oraz dostawą mediów tj. 
woda, prąd, ogrzewanie itp.,

13. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych w wysoko-
ści 12.300,00zł brutto na promocję powiatu poznańskiego 
poprzez emisję 8 sekundowych jinglii w Radiu Merkury. 
Promocja Powiatu nastąpi poprzez produkcje radiowe zwią-
zane z przedsięwzięciem o nazwie „Jeździmy z klasą” i dot. 
działań prowadzonych w Powiecie Poznańskim w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, edukacji oraz budowania 
pozytywnego wizerunku. 120 jinglii o 8 sekundowym czasie 
trwania, zostało i zostanie wyemitowanych na antenie Radia 
Merkury (Polskiego Radia), współpracującego z Telewizją 
Polską oddział w Poznaniu oraz Głosem Wielkopolskim, 
w terminie od 4 do 30 listopada 2013r., 

14. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu 
Nr 2148/13 z dnia 2 września 2013r. W treści ww. uchwa-
ły wpisano, że Zarząd wyraża zgodę na zawarcie umowy 
z fi rmą AWOTEL Andrzej Wołodźko. Budowa rurociągu 
światłowodowego jest inwestycją Urzędu Miasta Poznania 
i umowa została podpisana pomiędzy UM Poznania a fi rmą 
AWOTEL. Natomiast Starostwo jedynie zleca, za zgodą UM 
Poznania, wykonanie przyłącza do budowanego rurociągu 
światłowodowego,

15. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dot. budowy drogi 
S-5 Poznań (A2 węzeł „Głuchowo”) – Wrocław (A8 węzeł 
„Widawa”), odcinek Wronczyn-Radomicko. W ramach 
opracowania projektuje się drogę klasy technicznej S zloka-

lizowaną na terenie powiatów kościańskiego, leszczyńskiego 
oraz częściowo w granicach powiatu poznańskiego – gmina 
Stęszew, drogę o dwóch jezdniach. Każda jezdnia posiadać 
będzie dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Dostępność 
do drogi zapewniona będzie poprzez bezkolizyjne węzły 
drogowe. Ponadto, w ramach inwestycji przewiduje się 
budowę dróg serwisowych i przebudowę istniejących dróg 
publicznych. Droga będzie posiadała odwodnienie na całej 
swojej długości, oświetlenie węzłów oraz skrzyżowań miejsc 
obsługi podróżnych. Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje 
w tereny będące własnością Powiatu Poznańskiego,

16.  w sprawie upoważnienia pani Marii Tomaszewskiej, Dy-
rektora SOS-W dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku 
w Owińskach, do realizacji zadań związanych z projektem 
systemowym „Zagraniczna mobilność Szkolnej Kadry 
Edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”. Upo-
ważnienie obejmuje czynności związane z projektem pn. 
„Wysoka jakość kształcenia niewidomych, słabowidzących 
oraz ze złożonymi niepełnosprawnościami”, w ramach ww. 
projektu systemowego, 

17.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie prze-
targu nieograniczonego na świadczenie usług druku pod-
ręczników brajlowskich na potrzeby SOS-W dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, zatwierdze-
nia SIWZ; powołania komisji przetargowej. Termin reali-
zacji zamówienia zaplanowany został na okres do 30 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

18. w sprawie rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem 
stron z panem Bogusławem Balczyńskim, Dyrektorem OWR 
w Kobylnicy. Dyrektor Balczyński wystąpił o rozwiązanie 
stosunku pracy z dniem 31 grudnia 2013r., na zasadzie poro-
zumienia stron, z powodu zamiaru przejścia na emeryturę,

19. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Sebastianowi 
Piechocińskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą 
pn. LIFT-POL Sebastian Piechociński z siedzibą w Warsza-
wie do reprezentowania Powiatu Poznańskiego w Urzędzie 
Dozoru Technicznego w Poznaniu. Pełnomocnictwo obej-
muje czynności związane z wyrejestrowaniem starego dźwi-
gu, certyfi kacją oraz rejestracją nowego dźwigu, zainstalo-
wanego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, 

20. w sprawie zmiany uchwały Nr 1997/2013 z dnia 26.06.2013r. 
w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie z wol-
nej ręki na realizację, na potrzeby ZS im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie w ramach projektu: „Praktycz-
nie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW w Mosinie 
i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie” 
współfi nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, szkoleń 
na prawo jazdy kategorii C1 oraz kwalifi kację wstępną przy-
spieszoną. Zmienia się źródło fi nansowania,

21. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy Nr ZP.272.00017.2013 z dnia 
12 czerwca 2013r., dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Zapro-
jektowanie i wykonanie instalacji wentylacji i chłodzenia 
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sali konferencyjnej w budynku położonym przy ul. Słowa-
ckiego 8 w Poznaniu. Zarząd zatwierdził wybór oferty zło-
żonej przez Wykonawcę zaproszonego do wzięcia udziału 
w negocjacjach tj.: SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyza-
cja Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 34.600,00zł 
brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został 
do 4 tygodni od dnia podpisania umowy,

22. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę mebli dla potrzeb 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem na 2 czę-
ści. Zarząd zatwierdził wybór oferty w zakresie: 
− części 1 (dostawa mebli dla Wydziału Komunikacji 

i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu) 
– złożonej przez MIKOMAX POZNAŃ Sp. z o. o. 
z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 74.529,00zł brutto. 
Termin wykonania zadania zaplanowany został na 
okres 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego zlecenia, 

− części 2 (dostawa mebli dla Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, 
ul Słowackiego 8) – złożonej przez ART-MEBEL Robert 
Michlewski z siedzibą w Chodzieży, za kwotę 5.885,00zł 
brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został 
na okres 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
pisemnego zlecenia,

23. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na 
świadczenie usług w zakresie: konserwacji dźwigów i plat-
form dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigów dwuno-
życowych (w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
przy ul. Jackowskiego i Słowackiego 8) przedsiębiorstwu 
„Lift  Up”, za kwotę 8.265,60zł brutto. Realizacja zamówienia 
nastąpi w okresie od 2 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.,

24. w sprawie powołania Jury ds. wyboru najlepszych folderów 
turystycznych w konkursie „W powiat z klasą…” w składzie:
− Grażyna Głowacka, Przewodnicząca Komisji Kultury, 

Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu – Prze-
wodnicząca,

− Andrzej Wróblewicz, Dyrektor Wydziału Promocji 
– Sekretarz,

− Jan Mazurczak, Prezes Zarządu Poznańskiej Lokalnej 
Organizacji Turystycznej,

− Eugeniusz Jacek, Prezes Oddziału PTTK – Nowe Mia-
sto im. F. Jaśkowiaka, 

− Daria Kowalska-Tonder, Z-ca Dyrektora Wydziału 
Promocji. 

Jury zostało powołane na okres do dnia 31 listopada 2013r. Re-
gulamin pracy Jury stanowi załącznik do uchwały, 
25. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzie-

lenie zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie 
z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia 
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00023.2013 z dnia 
18 lipca 2013r, dot. przedsięwzięcia pn.: Przebudowa 
budynków magazynowo – gospodarczych, oznaczonych 
symbolami D i 8 wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania, 
dla potrzeb SOS-W dla Dzieci Niewidomych im. Synów 

Pułku w Owińskach, Pl. Przemysława 9, a także rozbu-
dowa o łącznik. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez Wykonawcę zaproszonego do negocjacji, tj. Zakład 
Ogólnobudowlany Komplex Zbigniew Wycisk z siedzibą 
w Tulcach, za kwotę 25.479,50zł brutto,

26.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie prze-
targu nieograniczonego na dostawę szaf na nośniki magne-
tyczne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu; za-
twierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 30 dni 
od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia,

27. w sprawie wyrażenia zgody na organizację Seminarium 
Rady Powiatu w Poznaniu w dniach 14-16 listopada 2013r. 
w Mierzęcinie. Zarząd na ww. cel postanowił przeznaczyć kwotę 
48.000,00zł brutto. Podczas Seminarium zaplanowano szkole-
nie dot. bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego oraz 
przedstawienie informacji na temat działania systemu zarządza-
nia kryzysowego dla Powiatu Poznańskiego,a także omówienie 
projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2014,

28. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dot. rozbudowy 
drogi gminnej ul. Swarzędzkiej, na odcinku od granicy 
z gminą Czerwonak w m. Kicin do ul. Cichej, w m. Jani-
kowo gm. Swarzędz, z uwagą która zawarta jest w uchwale. 
W ramach opracowania projektuje się drogę klasy tech-
nicznej L, przewiduje się wykonanie poszerzenia jezdni do 
szerokości 6m oraz wykonanie jednostronnego chodnika 
o szerokości 2m. Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje 
w tereny będące własnością Powiatu Poznańskiego,

29. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
na sukcesywną dostawę 50.000 litrów naturalnej wody 
źródlanej, niegazowanej, niskomineralizowanej – zawiera-
jącej w 1 litrze poniżej 500 mg rozpuszczonych składników 
mineralnych, przedsiębiorstwu „Eden Springs Sp. z o.o.”, za 
kwotę 31.063,74zł brutto, 

30. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na koszty 
związane z konkursem na temat HIV/AIDS. Zarząd posta-
nowił przeznaczyć kwotę 600,00zł na dofi nansowanie kon-
kursu pn. „Nie daj szansy AIDS” dla uczniów szkół gimna-
zjalnych z terenu powiatu poznańskiego, z przeznaczeniem 
na zakup nagród dla laureatów. Konkurs organizowany był 
przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Po-
znaniu. Finał konkursu odbył się 7 listopada 2013r.,

31. w sprawie przyznania Niepublicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa 
Dąbrowskiego” sp. z o.o. dotacji na zakup sprzętu medyczne-
go. Powiat Poznański otrzymał pomoc fi nansową w formie 
dotacji celowej na łączną kwotę 170.000,00zł od gmin: Mosi-
na, Tarnowo Podgórne, Kórnik, Swarzędz, Stęszew, Buk, Ko-
morniki, Środa Wielkopolska oraz od powiatów: krotoszyń-
skiego i pleszewskiego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu 
medycznego. Środki zostaną przekazane na zakup lasera 
chirurgicznego do rozkruszania kamieni wraz z wyposaże-
niem w celu doposażenia Oddziału Urologicznego. Podstawą 
przekazania środków Szpitalowi będzie umowa określająca 
m.in. sposób i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,
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32. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nierucho-
mości przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu 
pisemnego ograniczonego, stanowiącego własność Powiatu 
Poznańskiego, położonej w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 – dot. 
lokalu o pow. 12m2, usytuowanego w budynku portierni Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu, z przeznaczeniem na kiosk han-
dlowy, działalność usługową, bądź bar kanapkowo-sałatkowy,

33. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wol-
nej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia uzu-
pełniającego do umowy nr ZP.272.3.00034.2013 z dnia 
10.09.2013r., dotyczącej zadania pn.: Modernizacja Wydzia-
łu Komunikacji i Transportu, Kasy i Kancelarii w budynku 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 
18; zatwierdzenia NWZ; powołania komisji przetargowej. 
Do wzięcia udziału w negocjacjach zostanie zaproszony 
Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając z siedzibą w Sza-
motułach. Prace przewidziane do realizacji obejmują swo-
im zakresem: montaż drzwi wewnętrznych pełnych do 
pomieszczenia serwerowni wraz z obróbką obsadzania, 
montaż osłon ściany w sali operacyjnej, malowanie ścian. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 
do 1 m-ca od dnia podpisania umowy,

34. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2013,
35. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego 

w Poznaniu do składania oświadczeń woli, w zakresie wydat-
kowania w imieniu powiatu środków pieniężnych związanych 
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Zarząd upo-
ważnił Dyrektora Wydziału Promocji Andrzeja Wróblewicza 
do składania oświadczeń woli w ww. zakresie, jednorazowo 
do kwoty 20.000,00zł brutto. Upoważnienie jest ważne na 
czas pełnienia funkcji Dyrektora Wydziału Promocji,

36. w sprawie ponownego przeprowadzenia postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie 
i wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego DPS, 
położonego w Lisówkach, przy ul. Leśne Zacisze 2; zatwier-
dzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej. Termin re-
alizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 14 dni 
od dnia podpisania umowy,

37. w sprawie zmiany terminu realizacji umowy nr 
ZP.272.00045.2013 z dnia 9 października 2013r. na wyko-
nanie i dostawę lad, blatów i ścianek na potrzeby Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Zarząd wyraził zgodę na prze-
sunięcie terminu realizacji zadania, wykonywanego przez 
Interior Group Daniel Stawiński z siedzibą w Poznaniu, z 8 
listopada 2013r. na dzień 16 listopada 2013r., 

38. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. przyzna-
nia Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego dla osób 
fi zycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzyna-
rodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 
– w składzie:
− Starosta Jan Grabkowski, a podczas jego nieobecności 

Wicestarosta Tomasz Łubiński – Przewodniczący,
− Przewodnicząca Komisji Kultury, Kultury Fizycznej 

i Turystyki Rady Powiatu Grażyna Głowacka,
− Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania oraz 

członek Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turysty-
ki Rady Powiatu Barbara Antoniewicz,

− Dyrektor Wydziału Promocji Andrzej Wróblewicz,
− Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji Daria Kowalska-

Tonder – Sekretarz.
Komisją została powołana na okres do dnia 27 listopada 2013r. 
Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do uchwały, 
39.  w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamó-

wienia z wolnej ręki na zakup licencji oraz świadczenie usługi 
asysty technicznej dla oprogramowania FINN 8 SQL WEB; 
zatwierdzenia NWZ; powołania komisji przetargowej. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres od 1 stycz-
nia 2014r. do 31 grudnia 2016r. Do wzięcia udziału w negocja-
cjach Zarząd zaprosił LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu,

40. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie zamówie-
nia z wolnej ręki na świadczenie usługi opieki autorskiej progra-
mu „Podatki i Opłaty Lokalne – WyDra”; zatwierdzenia NWZ; 
powołania komisji przetargowej. Termin realizacji zamówienia 
zaplanowany został na okres od 11 stycznia 2014r. do 31 grud-
nia 2016r. Do wzięcia udziału w negocjacjach Zarząd zaprosił 
Sputnik Soft ware Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

41. w sprawie uchylenia uchwały nr 2277/2013 Zarządu Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 29 października 2013r. w sprawie 
powołania Jury ds. wyboru najlepszych folderów turystycz-
nych w konkursie „W powiat z klasą”. Konkurs nie zostanie 
rozstrzygnięty, ponieważ wpłynęła zbyt mała liczba prac, 
w związku z tym powołanie Jury staje się bezprzedmiotowe,

42. w sprawie uchylenia uchwały nr 2213/2013 Zarządu Po-
wiatu w Poznaniu z dnia 27 września 2013r. w sprawie 
przeznaczenia środków fi nansowych na organizację kon-
kursu o tematyce turystycznej dla dzieci z powiatu po-
znańskiego pn. „W powiat z klasą”,

43. w sprawie wyrażenia zgody na zapłatę wynagrodzenia pod-
wykonawcy – dot. inwestycji pn.: Budowa boiska lekko-
atletycznego przy LO im. M. Kopernika wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną w Puszczykowie. Na podstawie 
art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego, Zarząd wyraził zgodę na 
wypłatę Podwykonawcy – Przedsiębiorcy Jackowi Malepszy, 
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Malep-
szy Jacek Firma Usługowo Handlowa z siedzibą w Lesznie, 
kwoty 392.461,26zł, należnej zgodnie z umową Wykonawcy 
– Moris-Sport sp. z o.o. za wykonanie inwestycji pn.: Budowa 
boiska lekkoatletycznego przy LO im. M. Kopernika wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną w Puszczykowie,

44. w sprawie upoważnienia przedsiębiorcy PERS Roman Pers 
z siedzibą w Suchym Lesie, prowadzącego stację demontażu 
pojazdów do odbioru z parkingu i demontażu pojazdów, wo-
bec których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Poznań-
skiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,

45. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie z wolnej 
ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełnia-
jącego do umowy nr ZP.272.3.00034.2013 z dnia 10 września 
2013r. dot. zadania pn.: Modernizacja Wydziału Komunikacji 
i Transportu, Kasy i Kancelarii w budynku Starostwa Powia-
towego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Zarząd wyraził 
zgodę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym do 
wzięcia udziału w negocjacjach, tj.: Zakładem Ogólnobu-
dowlanym Adam Zając z siedzibą w Szamotułach, za kwotę 
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7.588,97zł brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres do 1 m-ca od dnia podpisania umowy, 

46. w sprawie udostępnienia sali sesyjnej nr 319 Fundacji 
EkoRozwoju w celu zorganizowania w dniach 19 listopada 
oraz 4 grudnia 2013r. (godz. od 9:00 do 15:00) konferen-
cji naukowo-szkoleniowej w zakresie usuwania azbestu. 
Całkowita kwota czynszu za najem sali wyniesie 240,00zł 
brutto uwzględniając preferencyjną stawkę czynszu,

47. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na pro-
mocję powiatu poznańskiego poprzez zakup pakietu 
promocyjnego w ramach wykładów poświęconych te-
matyce regionalnej dla mieszkańców powiatu poznań-
skiego, w gminach Swarzędz i Czerwonak – w wysokości 
6.000,00zł brutto. Wykonawcą zadania jest Instytut Edu-
kacji Europejskiej. Wykłady odbędą się 25 listopada 2013r. 
w Swarzędzu i 9 grudnia 2013r. w Czerwonaku. W ramach 
pakietu promocyjnego zostanie zamieszczony logotyp 
Powiatu Poznańskiego na materiałach reklamowych, dru-
kach okolicznościowych, a także na stronie internetowej. 
Poza tym podczas wykładów zostanie umieszczony ban-
ner reklamowy oraz zorganizowany zostanie punkt infor-
macyjno-promocyjny Powiatu,

48. w sprawie ustalenia projektu budżetu Powiatu Poznań-
skiego na rok 2014,

49. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018,

50. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dot. „Rozbudowy ul. 
Stawnej w m. Skórzewo, gm. Dopiewo”. W ramach opraco-
wania projektuje się poszerzenie istniejącej ul. Stawnej klasy 
technicznej dojazdowej D, zjazdy publiczne i indywidualne 
oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. W ramach przed-
miotowej inwestycji projektuje się także przebudowę drogi 
powiatowej nr 2401P (ul. Poznańskiej) w m. Skórzewo w za-
kresie kanalizacji deszczowej. Projekt rozbudowy ul. Stawnej 
w m. Skórzewo został uzgodniony z ZDP w Poznaniu,

51. w sprawie przeznaczenia środków fi nansowych na zakup 
rowerów stacjonarnych rehabilitacyjnych oraz na zakup 
usługi żywieniowej w związku z organizacją spotkania Sta-
rosty Poznańskiego z osobami niepełnosprawnymi z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych: 
− 4.200,00zł na zakup 10 rowerów stacjonarnych rehabili-

tacyjnych dla placówek z powiatu poznańskiego zajmu-
jących się wspieraniem, rehabilitacją i edukacją osób nie-
pełnosprawnych: WTZ w Dopiewcu, WTZ w Dopiewcu 
– Filia w Otuszu, WTZ w Swarzędzu, WTZ w Owińskach, 
WTZ w Dopiewie, WTZ w Drzązgowie, WTZ w Barano-
wie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Puszczykowie, 
SOS-W w Owińskach, SOS-W w Mosinie,

− 2.000,00zł na zakup usługi żywieniowej związanej z or-
ganizacją spotkania Starosty Poznańskiego z przedsta-
wicielami ww. placówek, które odbędzie się w dniu 3 
grudnia 2013r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu,

52. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej 
ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełnia-
jącego do umowy nr ZP.272.3.00036.2013 z dnia 1 paździer-
nika 2013r. dot. zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń 
budynku dydaktycznego ZS im. Jadwigi i Władysława Za-

moyskich w Rokietnicy przy ul. Szamotulskiej 24; zatwier-
dzenia NWZ; powołania komisji przetargowej. Termin rea-
lizacji zamówienia zaplanowany został na okres do dnia 23 
grudnia 2013r. Prace przewidziane do realizacji obejmują 
swoim zakresem:
− wymianę okładzin z płytek ścian i posadzek,
− wymianę urządzeń sanitarnych wraz instalacjami,
− dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących prze-

pisów. 
Do wzięcia udziału w negocjacjach zaprasza się Zakład Ogólno-
budowlany Adam Zając z siedzibą w Szamotułach,
53. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamó-

wienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę szaf na nośniki magnetyczne 
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ponieważ 
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawia-
jący zamierza przeznaczyć na sfi nansowanie zamówienia, 
tj. 35.000,00zł brutto,

54. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przepro-
wadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki 
w ZS w Kórniku ubiegającej się o awans na stopień nauczy-
ciela mianowanego,

55. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przepro-
wadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela 
w SOS-W w Owińskach ubiegającego się o awans na sto-
pień nauczyciela mianowanego,

56. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora OWR 
w Kobylnicy oraz powołania komisji konkursowej w składzie:
− Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu – prze-

wodniczący Komisji,
− Renata Ciurlik, Skarbnik Powiatu,
− Teresa Gromadzińska, Dyrektor Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej,
− Bernard Raczkowski, Dyrektor Wydziału Kadr i Płac,
− Katarzyna Kowalewska, Inspektor w Wydziale Kadr 

i Płac. 
Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie In-
formacji Publicznej Powiatu Poznańskiego i OWR w Kobylnicy 
oraz na tablicach informacyjnych w Starostwie oraz w OWR. 
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały,
57. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzie-

lenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczą-
cego wyboru fi rmy, która dostarczy sprzęt sportowy do gier, 
ćwiczeń i rehabilitacji dla szkół i placówek prowadzonych 
przez Powiat Poznański. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez fi rmę LEGEND-SPORT Mateusz Wrzesiński 
z siedzibą we Wrocławiu, za kwotę 25.932,35zł brutto,

58. w sprawie zmiany uchwały Nr 1638/13 Zarządu Powiatu 
w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie zatwier-
dzenia podziału środków fi nansowych na dofi nansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i pla-
cówkach oświatowych w 2013r. Zarząd postanowił przy-
znać dodatkowe środki, niewykorzystane przez inne szkoły, 
następującym placówkom, które zgłosiły zapotrzebowanie 
na dodatkowe środki fi nansowe: ZS w Bolechowie w kwocie 



13B 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 g r u d z i e ń  2 0 1 3

1.000,00zł, PPP w Luboniu w kwocie 2.492,00zł oraz PPP 
w Swarzędzu w kwocie 1.190,00zł,

59.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na do-
stawę wyprodukowanych przez Wykonawcę dokumentów 
komunikacyjnych i oznaczeń. Umowa zostanie zawarta 
z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warsza-
wie. Zamówienie, którego termin zaplanowano na okres 
od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., będzie realizo-
wane do wyczerpania kwoty 3.316.794,51zł brutto,

60. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją zadania pn. Zaprojektowanie 
i wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego DPS, po-
łożonego w Lisówkach, przy ul. Leśne Zacisze 2; zatwier-
dzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 14 
dni od dnia podpisania umowy na roboty budowlane,

61. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie prze-
targu nieograniczonego na dostawę szaf na nośniki magne-
tyczne dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu; za-
twierdzenia SIWZ; powołania komisji przetargowej. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowany został na okres 30 dni 
od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zlecenia,

62. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie prze-
targu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych, 
papieru, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i teczek 
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z podziałem 
na 4 części; zatwierdzenia SIWZ; powołania komisji przetar-
gowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na 
okres do 31 grudnia 2014r.,

63. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
na świadczenie usług w zakresie konserwacji instalacji 
elektrycznych. Umowa zostanie zawarta z przedsiębiorcą 
Grzegorzem Józefowskim prowadzącym działalność go-
spodarczą pn. Zakład Elektronicznych Systemów z siedzi-
bą w Poznaniu, na kwotę 38.966,40zł brutto, z podziałem:
− dla budynku przy ul. Jackowskiego – 16.974,00zł brutto,
− dla budynku przy ul. Słowackiego – 21.992,40zł brutto. 

Usługa w ww. zakresie świadczona będzie w okresie od 1 stycz-
nia 2014r. do 31 grudnia 2014r., 
64. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian 

w umowie ZP.272.3.00034.2013 z dnia 10 września 2013r. 
– dot. zadania „Modernizacja Wydziału Komunikacji 
i Transportu, Kasy i Kancelarii w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18”, wyko-
nywanego przez Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając. 
Zmienia się zakres prac, wykonane zostaną roboty za-
mienne, w wyniku których wynagrodzenie Wykonawcy 
zmniejszy się o kwotę 1.458,14zł brutto. Łączna wartość 
umowy po zmianach wyniesie 313.806,16zł brutto,

65. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia pub-
licznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień pub-
licznych na najem 26 miejsc postojowych na parkingu przy 
ul. Kraszewskiego 28 w Poznaniu dla potrzeb Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu, pani Katarzynie Jujeczka prowadzą-
cej działalność gospodarczą pod swoim nazwiskiem. War-

tość zamówienia wynosi 27.456,00zł brutto. Umowa zostanie 
zawarta na okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.,

66. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2013,
67. w sprawie zawarcia aneksu do umowy najmu zawartej z T-Mo-

bile Polska S.A. Zarząd postanowił na okres dwóch lat tj. od 
dnia 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2015r., odstąpić od wa-
loryzacji czynszu najmu części powierzchni dachu budynku 
przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu,

68. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2013,
69. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzie-

lenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług druku 
podręczników brajlowskich na potrzeby SOS-W dla Dzieci 
Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Pl. Przemy-
sława 9. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez Al-
tix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za kwotę 259.630,19zł 
brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na 
okres 30 dni od dnia podpisania umowy. 

II. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Wysogotowie, w rejonie ulicy Żytniej, dla 
działek nr 41/22 – część, 41/31, 47/13 gm. Tarnowo Podgór-
ne – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obręb Kiekrz, rejon ul. Poznańskiej 
i Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania, gm. Rokietnica 
– projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, jedynie wolnostojącej i bliźniaczej, teren 
zabudowy techniczno-produkcyjnej, teren zabudowy 
techniczno-produkcyjnej oraz teren zabudowy usługowej, 
w tym teren zabudowy usług różnych, z wyłączeniem usług 
handlu realizowanych na powierzchni netto przekraczają-
cej 2000 m2, teren zabudowy techniczno-produkcyjnej 
oraz teren obsługi komunikacji i transportu drogowego, 
w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdu, teren zabudowy 
techniczno-produkcyjnej oraz teren infrastruktury – urzą-
dzeń elektromagnetycznych, teren komunikacji i trans-
portu drogowego, wyznaczony dla drogi o klasie Z, teren 
komunikacji i transportu drogowego, wyznaczony dla dro-
gi o klasie L, teren komunikacji i transportu drogowego, 
wyznaczony dla drogi wewnętrznej. Ustalenia projektu nie 
ingerują we własność powiatu Poznańskiego,

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w Lusowie – osiedle Przylesie – dla działek 
625/10, 625/11 i 625/12, gm. Tarnowo Podgórne – projekt 
planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego,

4. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego w Lusówku – część południowa, gm. 
Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza m.in.: tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
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zagrodowej, teren rolniczy z dopuszczeniem zalesień, tereny 
rolnicze, tereny infrastruktury technicznej, tereny komunika-
cji dróg publicznych, tereny komunikacji dróg wewnętrznych. 
Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w postanowieniu,

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszarów aktywizacji gospodarczej 
w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym miasta 
– etap II i III – projekt planu wyznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, mieszkanio-
wej jednorodzinnej lub usługowej, usługowej, obiektów 
produkcyjnych, składów magazynów i usług, tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych, tereny komunikacji: dróg 
publicznych klasy zbiorcze, dróg publicznych klasy dojazdo-
wej, drogi publicznej – pieszo – jezdni, dróg wewnętrznych 
dojazdowych, dróg wewnętrznych – pieszo – jezdnych oraz 
tereny infrastruktury technicznej. W przedstawionym po-
nownie do uzgodnienia projekcie uwzględniono uwagi dot. 
poszerzenia oraz określenia klasy technicznej drogi powia-
towej nr 2429P relacji Tulce-Kostrzyn,

6. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów wsi „Koziegłowy – Czerwonak” 
– projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem działalności handlowo – usługo-
wej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny 
zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, skła-
dów, magazynów i obiektów usługowych, teren oczyszczalni 
ścieków, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni nieurządzo-
nej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny ogródków działkowych, 
teren cmentarza, tereny lasu, tereny sportu i rekreacji, tereny 
parkingu, tereny infrastruktury technicznej, tereny urządzeń 
elektroenergetycznych, tereny wałów przeciwpowodziowych, 
tereny bezpośrednio zagrożone powodzią, tereny ochrony 
przeciwpożarowej, tereny kolejowe, rezerwa terenu kolejowe-
go, tereny komunikacji. W granicach opracowania znajduje 
się droga powiatowa nr 2407P relacji Koziegłowy – Swarzędz. 
Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w postanowieniu, 

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski w rejo-
nie trasy S-11 i drogi powiatowej Plewiska – Gołuski, gm. 
Dopiewo z uwagą: w części tekstowej planu należy zawrzeć 
zapis, iż inwestor przedsięwzięcia winien uzgodnić warun-
ki korzystania z drogi powiatowej 2416P z zarządcą drogi 
– projekt planu wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej, tereny 
dróg publicznych klasy lokalnej, teren wód powierzchnio-
wych śródlądowych. Poza granicą opracowania znajduje 
się droga powiatowa nr 2416P, relacji Gołuski – Plewiska 
o klasie technicznej zbiorczej,

8. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Komorniki położonej w re-
jonie ul. Ks. Malinowskiego i rzeki Wirynki – projekt planu 
wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych, składów i maga-
zynów z zabudową usługową, tereny zieleni urządzonej, teren 
drogi publicznej – poszerzenie, teren drogi publicznej dojaz-
dowej, teren wód śródlądowych. W granicach opracowania 
znajduje się droga powiatowa nr 2387P relacji Poznań- Ko-

morniki, o klasie technicznej głównej. Z załącznika grafi cz-
nego wynika, iż planowane jest poszerzenie drogi nr 2387P, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KD-P. Wzdłuż drogi 
powiatowej, zgodnie z §10 pkt. 4 projektu planu, dla terenu 
oznaczonego KD-P, dopuszcza się realizację jezdni, chodni-
ka, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych i innych obiek-
tów. Zarząd Powiatu i ZDP w Poznaniu nie wnioskowali 
o proponowane w projekcie planu inwestycje wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2387P. W związku z tym nie wyraża się zgody 
na powyższe zapisy. Wszelkie decyzje dotyczące inwestycji 
w granicy pasa drogowego drogi powiatowej należą do wy-
łącznej kompetencji Zarządu Powiatu w Poznaniu, 

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Komorniki położonej 
pomiędzy ul. Ks. Wawrzyniaka i ul. Stanisława Nowaka – 
projekt planu wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów z zabudową usługową, teren drogi 
publicznej. Poza granicą opracowania znajduje się droga 
powiatowa nr 2387P, relacji Poznań- Komorniki o klasie 
technicznej głównej. Ustalenie projektu planu nie ingeruje 
we własność Powiatu Poznańskiego, 

10. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o nr ewid. 32, 
gm. Suchy Las – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami, teren zabudowy usłu-
gowej, teren sportu i rekreacji wraz z zabudową usługową, 
teren zieleni urządzonej wraz z zabudową usługową, teren 
parkingu wraz z zielenią urządzoną, tereny infrastruktury 
technicznej, teren elektroenergetyki, tereny komunikacji. 
Zarząd sygnalizuje, że wyznaczenie rozległych terenów za-
budowy mieszkaniowej stoi w sprzeczności z powszechnie 
znanymi prognozami demografi cznymi. Intensywne zago-
spodarowanie terenów widniejących obecnie w ewidencji 
jako grunty rolne wiąże się ze znacznym zwiększeniem na-
tężenia ruchu, problemami komunikacyjnymi, możliwością 
występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie we-
wnętrznych relacji społeczności lokalnej. Tak duży stopień 
zainwestowania, niedostosowany do sieci dróg spowoduje 
znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach, co nie-
korzystnie wpłynie również na jednostkowe koszty budowy 
i eksploatacji infrastruktury technicznej i społecznej stano-
wiących zadanie własne gminy. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego, 

11. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w Puszczykowie w re-
jonie ulic: Dworcowa, Kościuszki, Solskiego i terenu PKP, 
obręb Niwka, ark. 2,3 – w dwóch etapach: A i B – projekt 
planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
teren usług z dopuszczeniem parkingu ogólnodostępnego, 
tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych, 
tereny dróg wewnętrznych. Wszystkie wskazane uwagi Za-
rządu Powiatu zostały uwzględnione w przedstawionym 
ponownie do uzgodnienia zmienionym projekcie,
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12. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów rolnych w Tarnowie 
Podgórnym, Lusowie i Sadach – projekt planu wyznacza 
tereny rolnicze oraz tereny wód powierzchniowych śród-
lądowych. Poza granicami opracowania znajduje się droga 
powiatowa nr 2420P relacji Tarnowo Podgórne – Lusowo, 
o klasie technicznej zbiorczej. Ustalenia projektu planu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,

13. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Morenowej i Myśliwskiej, obręb 
Puszczykowo Stare – projekt planu wyznacza tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usłu-
gowej lub usługowo-mieszkaniowej oraz teren publicznych 
dróg dojazdowych. Zarząd zwrócił uwagę, że intensywne za-
gospodarowanie terenów widniejących obecnie w ewidencji 
jako grunty rolne, wiąże się ze znacznym zwiększeniem na-
tężania ruchu, problemami komunikacyjnymi, możliwością 
występowania dyskomfortu oraz problemów w zakresie we-
wnętrznych relacji społeczności lokalnej. Intensywny stopień 
zainwestowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje 
znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach prowa-
dzących w kierunku miasta Poznania. Ustalenia projektu nie 
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego. 

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

1. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Po-
wiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2014,

2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/IV/2013 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie 
określenia realizowanych przez Powiat Poznański zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie-
pełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prze-
znaczonych na realizację tych zadań w roku 2013, 

3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/327/III/2010 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie 
regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach 
oświatowych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych 
Powiatu Poznańskiego, 

4. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2013, 
5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2013-2018,
6. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zadań 

zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowa-
nymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne w pasie publicz-
nych dróg powiatowych.

IV. PODJĘTE POSTANOWIENIA:
1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian 

w planach fi nansowych wydziałów Starostwa oraz jedno-
stek organizacyjnych Powiatu.

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z wystąpieniami pokontrolnymi:
a) w związku z przeprowadzoną kontrolą problemową 

w DPS w Lisówkach, na temat ustalania i przestrzega-

nia procedur kontroli fi nansowej, w tym: sprawdzenie 
stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych, zaciąganie 
zobowiązań fi nansowych, dokonanie wydatków na za-
kup towarów i usług oraz na pokrycie kosztów podróży 
służbowych pracowników oraz ewidencja księgowa 
wydatków i rozrachunków z dostawcami. Kontrola zo-
stała przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli, 
w okresie od 2 kwietnia 2013r. do 22 kwietnia 2013r. 
i dotyczyła wydatków wykonanych w 2011 i 2012 roku. 
Zostały sformułowane zalecenia pokontrolne,

b) w związku z kontrolą problemową przeprowadzoną 
w ZS w Rokietnicy, na temat ustalania i przestrzega-
nia procedur kontroli fi nansowej, w tym: sprawdzenie 
stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych, zaciąganie 
zobowiązań fi nansowych, dokonanie wydatków na za-
kup towarów i usług oraz na pokrycie kosztów podró-
ży służbowych pracowników oraz ewidencja księgowa 
wydatków i rozrachunków z dostawcami. Kontrola zo-
stała przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli, 
w okresie od 1 lipca 2013r. do 12 lipca 2013r. i dotyczyła 
wydatków wykonanych w 2011 i 2012 roku. Zostały 
sformułowane zalecenia pokontrolne,

c) w związku z przeprowadzoną kontrolą problemową 
w OWR w Kobylnicy na temat ustalania i przestrzega-
nia procedur kontroli fi nansowej, w tym: sprawdzenie 
stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych, zaciąganie 
zobowiązań fi nansowych, dokonanie wydatków na za-
kup towarów i usług oraz na pokrycie kosztów podró-
ży służbowych pracowników oraz ewidencja księgowa 
wydatków i rozrachunków z dostawcami. Kontrola 
została przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kon-
troli, w okresie od 13 maja 2013 r. do 4 czerwca 2013r. 
i dotyczyła wydatków wykonanych w 2011 i 2012 
roku. Zostały sformułowane zalecenia pokontrolne.

3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczenie indywidualne dla: 
a) uczennicy ZS w Kórniku w wymiarze 12 godzin tygo-

dniowo, do końca zajęć dydaktycznych w roku szkol-
nym 2013/2014,

b) ucznia ZS w Mosinie w wymiarze 6 godzin tygodnio-
wo, do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 
2013/2014,

c) dla uczennicy SOS-W w Mosinie w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych roku szkolne-
go 2013/2014,

d) uczennicy ZS w Puszczykowie w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych roku szkol-
nego 2013/2014. 

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami audytów we-
wnętrznych  oraz działań korygujących i zapobiegawczych, 
z oceną funkcjonowania procesów i wpływu zmian na 
funkcjonowanie SZJ – z analizą informacji zwrotnych od 
klientów (w tym wyników badania zadowolenia oraz skarg), 
analizą dot. zagrożeń i ryzyk oraz działań zapobiegawczych 
i doskonalących oraz propozycją działań doskonalących.

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o szkołach niepub-
licznych o uprawieniach szkół publicznych, które są uprawnio-
ne do otrzymania dotacji w 2014r., a są nimi:
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a) I Liceum Ogólnokształcące – Fundacja Edukacji Spo-
łecznej EKOS w Swarzędzu, 

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skórzewie
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Skórzewie,

c) Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 1 
w Murowanej Goślinie, 

d) Policealna Szkoła Kosmetyczna Julii Kończak w Pusz-
czykowie, 

e) Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 
„LIDER” w Buku

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER” 
w Buku
Szkoła Policealna „LIDER” w Buku
Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „LIDER” 
w Pobiedziskach 
Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER” 
w Pobiedziskach
Szkoła Policealna „LIDER” w Pobiedziskach

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „LIDER” w Stęszewie 
– nowe (od 1.09.2013) 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Buku – nowe (od 
1.09.2014)
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Buku – nowe (od 1.09.2014)

f) Liceum Ogólnokształcące w Kostrzynie (dla doro-
słych) 

g) Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała J. H. New-
mana w Luboniu – nowe (od 1.09.2014).

Informacje ze szkół zostały złożone w terminie wymaganym 
do 30.09.2013r. Wszystkie wymienione szkoły otrzymywały 
dotację w roku 2013, za wyjątkiem szkół planowanych do uru-
chomienia na 2014r.

Sporządziła:
Anna Koziołkiewicz

Wydział Organizacyjny 

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  l i s t o p a d z i e  2 0 1 3  r . 

 15 listopada 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rolni-
ctwa. Podczas spotkania poddano analizie projekt budżetu po-
wiatu poznańskiego na rok 2014 oraz projekt Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018.

 15 listopada 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania. Głów-
nym tematem posiedzenia była analiza projektu budżetu po-
wiatu poznańskiego na rok 2014 oraz projektu Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018. 
Członkowie komisji dyskutowali również na temat propozycji 
do planu pracy na rok 2014.

 15 listopada 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Ochrony 
Zdrowia. Członkowie komisji zapoznali się z projektem budżetu 
powiatu poznańskiego na rok 2014 oraz projektem Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018.

 20 listopada 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Głównym tematem 
spotkania była kontrola prawidłowości wydatkowania środków 
publicznych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu w zakresie dot. 
ustanowienia Nagrody Starosty Poznańskiego oraz organizacji 
imprez w ramach akcji medialnej pn: „Wiecie co jecie w po-
znańskim powiecie”. Zakończono również kontrolę naprawy 
dróg powiatowych w związku z budową trasy S11.

 20 listopada 2013 r.
miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Promocji, Rozwoju i Integra-
cji Europejskiej, którego gościem był Pan Andrzej Wróblewicz 
– nowy dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, Pan Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański 
oraz członkowie Komisji. Pierwsza część posiedzenia dotyczy-

ła analizy projektu budżetu na 2014 rok. Podczas drugiej części 
posiedzenia członkowie Komisji dyskutowali na temat zaopinio-
wania projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współ-
pracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi.

 21 listopada 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Komunikacji, Budownictwa i In-
frastruktury. Podczas spotkania dyskutowano na temat planu 
zadań Zarządu Dróg Powiatowych na rok 2014. Członkowie ko-
misji zapoznali się również ze stanem przygotowań do zimowe-
go utrzymania dróg powiatowych. Omówiono również wstępne 
propozycje do planu pracy Komisji na rok 2014. W posiedzeniu 
komisji wzięli udział: Pan Tomasz Łubiński – Wicestarosta Po-
znański, Pan Marek Borowczak – Dyrektor Zarządu Dróg Po-
wiatowych w Poznaniu oraz Pan Maciej Andraszyk – Dyrektor 
Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu, którzy udzielili szczegółowych wyjaśnień oraz 
odpowiedzieli na pytania członków komisji.

 27 listopada 2013 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarowania 
Mieniem Powiatu. W spotkaniu wzięli udział: Pan Jan Grab-
kowski – Starosta Poznański, Pan Tomasz Łubiński – Wice-
starosta Poznański, Pani Renata Ciurlik – Skarbnik Powiatu. 
Podczas spotkania dokonano analizy projektu budżetu Powiatu 
Poznańskiego na rok 2014, analizy projektu uchwały w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Poznańskiego na lata 2014-2018, oraz zaopiniowano projekty 
uchwał przewidziane na XXXIV sesję Rady Powiatu.

Przygotowali: 
Karol Cenkier

Marta Marcinkowska
Biuro Rady
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Pejzaże powiatu poznańskiego
Pobiedziskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Mło-

dzieży Niepełnosprawnej, korzystając ze wsparcia powiatu 
poznańskiego jako zadanie publiczne realizowało w 2013 
projekt: „Terapia artystyczna dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej „Poznajemy krajobrazy i tworzymy pejzaże 
powiatu poznańskiego”.  W trwającym blisko dziesięć mie-
sięcy projekcie podopieczni uczestniczyli w zajęciach bi-
blioterapeutycznych, plastycznych, dramy oraz w dwóch 
wycieczkach – w czerwcu do Owińsk i na Dziewiczą Górę 
oraz w sierpniu do Kórnika i Rogalina. Wycieczki były oka-
zją do wspólnego poznawania historii regionu i zabytków. 
Przygotowani do zwiedzania podopieczni z zaciekawieniem 
i radością obejrzeli najcenniejsze zabytki powiatu oraz brali 
udział w plastycznych plenerach. Wspólne przebywanie jest 
zawsze dla niepełnosprawnych źródłem doznawania nowych 
wrażeń i budowania relacji. Liczni zaangażowani w realiza-
cję projektu wolontariusze dbali o bezpieczeństwo oraz po-
magali w wykonaniu prac plastycznych. Kadra terapeutów 
zapewniła jak najpełniejsze wykorzystanie możliwości ob-
cowania z przyrodą  i zabytkami.  W powstałych pracach,  
które można oglądać w Ośrodku Kultury w Pobiedziskach, 
widać dużo radości.

Realizacja zadań publicznych to  zarówno dla sekto-
ra samorządowego oraz organizacji pozarządowych ważny 
element działań, które uzupełniają ofertę świadczeń zdro-

wotnych, społecznych, kulturalnych i sportowych. Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu rokrocznie ogłasza konkursy na rea-
lizację zadań publicznych, w 2014 roku przeznaczyło na ten 
cel 1 070 000 złotych.

Małgorzata Halber
Radna Powiatu Poznańskiego

Podopieczni Pobiedziskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzie-
ci i Młodzieży Niepełnosprawnej podczas pleneru w Szkole 
w Owińskach.
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W dniach 7-8 grudnia br. od-
był się XIII fi nał projektu SZLA-
CHETNA PACZKA. Po raz drugi 
do akcji przyłączyło się prawie 40 
wolontariuszy z Mosiny, Puszczy-
kowa i Lubonia. Był to wspaniały 
czas dzielenia, mądrego pomaga-
nia i obdarowywania. Magazyn 
zorganizowano w Zespole Szkół 
im. Adama Wodziczki w Mosi-

nie przy ul. Topolowej 2, dzięki życzliwości dyrektora Pawła 
Zawieji. Tam darczyńcy przywozili paczki przygotowane dla 
wybranych przez siebie rodzin, które wolontariusze przewozili 
podarunki do domów potrzebujących. 

Mądre pomaganie to niezwykłe doświadczenie. Ważne 
jest, by jak najwięcej osób dowiedziało się czym jest i jak je 
uskutecznić. Dlatego projekt Patronatem Honorowym ob-
jęli Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz zaprzyjaźnieni 
włodarze: Waldemar Krzyżanowski, Zastępca Burmistrza 
Mosiny, Andrzej Balcerek, Burmistrz Puszczykowa, Dariusz 
Szmyt, Burmistrz Lubonia, którzy z dużym zaangażowaniem 
przyłączyli się do projektu i przekazali paczki. Weekend fi na-
łowy zwieńczył wiele miesięcy działań wolontariuszy, wielu 
godzin spędzonych u potrzebujących rodzin, wiele rozmów 

i spotkań, dużej ilości czasu spędzonego na wprowadzaniu 
danych do systemu. 

W dzieło zaangażowało się wiele osób, nie sposób wy-
mienić wszystkich, choć szczególnie pragniemy podziękować 
dyrektorowi, całemu personelowi i uczniom Zespołu Szkół 
im. Adama Wodziczki w Mosinie, Katarzynie Piskorskiej z ka-
wiarni-cukierni SWING, Iwonie i Pawłowi Szóstak z hurtowni 
Folios Pak, fi rmie KASKADA, Akademii Seniora z Puszczy-
kowa, kurierom z „Siódemki” , wszystkim kierowcom oraz 
wszystkim, którzy choćby z najmniejszy sposób pomogli 
w realizacji projektu. 

W roku 2013 udało się dotrzeć z pomocą do 75 Rodzin 
z rejonu Mosina. Średnia wartość paczki w tym roku wyniosła 
2 060 zł, a jedną paczkę średnio przygotowywało 29 osób. Łącznie 
w samej Mosinie przekazano rodzinom pomoc o wartości prawie 
155 tysięcy złotych, przyczyniło się do tego ponad 2200 osób. 

Jedno jest pewne, razem można wiele zrobić. Razem moż-
na zmieniać świat na lepsze – i nawet jeśli będzie to świat zale-
dwie kilku rodzin – to z całą pewnością warto. 

Sergiusz Szajek
Asystent ds. Promocji

Projektu SZLACHETNA PACZKA
w woj. wielkopolskim

Finał Szlachetnej Paczki w Mosinie
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Dwudziestego siódmego listopada 2013 roku, w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu podczas Sesji Rady Powiatu sportow-
cy i trenerzy o wybitnych osiągnięciach odebrali nagrody. Jan 
Grabkowski, Starosta Poznański życzył jeszcze lepszych wyników 
sportowych oraz pomyślności w życiu osobistym wszystkim, 
którzy wyróżniającymi się wynikami promują Powiat Poznański. 
Gratulacje sportowcom i szkoleniowcom przekazali także przed-
stawiciele Rady Powiatu w Poznaniu.

Nagrodzeni zostali:
Kategoria wiekowa: młodzik
• I miejsce: Zofi a Flerkowska z Ludowego Klubu Jeź-

dzieckiego „Abaria” Iwno, dyscyplina: jeździectwo 
– skoki przez przeszkody;

• II miejsce: Krystian Ruta z Klubu Kolarskiego „Tarnovia” 
z Tarnowa Podgórnego, dyscyplina: kolarstwo;

• III miejsce: Norbert Śmieszek z Klubu Kolarskiego 
„Tarnovia”z Tarnowa Podgórnego, dyscyplina: kolarstwo.

Kategoria wiekowa: junior młodszy
• I miejsce: Adrianna Szóstak z Zespołu Szkół w Pusz-

czykowie, dyscyplina: lekka atletyka;
• II miejsce: Filip Kossmann z Międzyszkolnego Klubu 

Sportowego „Juvenia” w Puszczykowie oraz Zespołu 
Szkół w Puszczykowie, dyscyplina: lekka atletyka;

• III miejsce: Julita Jagodzińska z Klubu Kolarskiego 
„Tarnovia” z Tarnowa Podgórnego, dyscyplina: kolarstwo.

Kategoria wiekowa: junior starszy

• I miejsce: Patryk Rajkowski z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego„Jedynka – Kórnik” z Kórnika, dyscypli-
na: kolarstwo;

• II miejsce: Nikol Płosaj z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego„Jedynka – Kórnik” z Kórnika, dyscypli-
na: kolarstwo;

• III miejsce: Anna Bajon z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego„GIMNAZJON” z Suchego Lasu, dyscypli-
na: lekka atletyka.

Kategoria wiekowa: młodzieżowiec
• I miejsce: Dominika Borkowska z Klubu Kolarskie-

go „Tarnovia” z Tarnowa Podgórnego, dyscyplina: ko-
larstwo.

Trenerzy
• Nagroda I stopnia: Robert Taciak z Uczniowskiego 

Klubu Sportowego„Jedynka – Kórnik” z Kórnika, dy-
scyplina: kolarstwo;

• Nagroda II stopnia: Jarosław Jagaciak z Między-
szkolnego Klubu Sportowego „Juvenia” w Puszczyko-
wie oraz Zespołu Szkół w Puszczykowie, dyscyplina: 
lekka atletyka;

• Nagroda III stopnia: Piotr Broński z Klubu Kolar-
skiego „Tarnovia”z Tarnowa Podgórnego, dyscyplina: 
kolarstwo.

Kinga Cenkier
Wydział Promocji

Sportowcy i trenerzy odebrali nagrody 
z rąk Starosty Poznańskiego

Najlepsi sportowcy 2013 wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu oraz Starostą Poznańskim.
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Trzeciego grudnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych, Jan Grabkowski, Starosta Poznański, zaprosił 
do Starostwa Powiatowego w Poznaniu osoby z niepełnosprawnoś-
ciami z  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy „Pomoc Maltańska” w Puszczykowie oraz Specjalnych 
Ośrodków Szkolno Wychowawczych w Owińskach i Mosinie. 

W imieniu Starosty, życzenia osobom niepełnosprawnym oraz 
podziękowania wszystkim, którzy angażują się w pomoc i działania 
na ich rzecz złożył Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu 
w Poznaniu. Każda placówka otrzymała rower rehabilitacyjny.

 Życzenia osobom niepełnosprawnym złożyła także Krysty-
na Semba, Radna Rady Powiatu w Poznaniu i Przewodnicząca 
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie spotkania wystąpili także Arkady Fiedler, Poseł na 
Sejm RP i podróżnik, który przekazał każdej z placówek książkę opi-
sującą jedną z podróży oraz Romuald Schmidt Prezes Stowarzyszenia 
Sportowo-Rehabilitacyjnego „START” z Poznania, który przedstawił 
działalność Stowarzyszenia i zaprezentował fi lm o osiągnięciach 
niepełnosprawnych sportowców. Zaprosił również osoby niepełno-
sprawne na zajęcia sportowe organizowane przez Stowarzyszenie.

Spotkanie uświetniły występy laureatów Pierwszego Powia-
towego Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, któ-
ry odbył się we wrześniu br. w Puszczykowie, Sandry Paetz oraz 
Krzysztofa Sadka i Piotra Iwańskiego. Dla uczestników spotkania 

zaśpiewała także Liwia Jankowska, uczennica VI integracyjnej 
klasy Szkoły Podstawowej Nr 4 w Swarzędzu. Artystów nagro-
dzono upominkami oraz gromkimi brawami. Uczestnicy spotka-
nia zostali również zaproszeni na słodki poczęstunek.

Elżbieta Tonder
Pełnomocnik Starosty

ds. Osób Niepełnosprawnych

Obchody Międzynarodowego Dnia 
Osób Niepełnosprawnych 
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Spotkanie uświetniły występy laureatów Pierwszego Powiatowego Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych, m.in. Krzysz-
tofa Sadka i Piotra Iwańskiego.

Życzenia osobom niepełnosprawnym oraz podziękowania 
wszystkim, którzy angażują się w pomoc  i działania na ich rzecz 
złożył Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu.
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