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Bronisław Komorowski, 
Prezydent RP w towarzy-
stwie Solange Olszew-
skiej, Prezes Zarządu 
Solaris Bus & Coach S.A. 
oraz pozostałych osób 
nagrodzonych tytułem 
„Ludzie Wolności”.

Twórcy Solarisa 
Ludźmi Wolności

Solange i Krzysztof Olszewscy, twórcy jednej z wiodących 
firm powiatu poznańskiego zostali zwycięzcami plebiscytu 
„Gazety Wyborczej” i TVN Ludzie Wolności. W niedzielę So-
lange Olszewska w imieniu swoim i męża odebrała nagrodę 
wraz z Lechem Wałęsą, Krystyną Jandą, Adamem Małyszem, 
Jerzym Owsiakiem i lekarzem Henrykiem Skarżyńskim.

Solange i Krzysztof Olszewscy zostali Ludźmi Wolności 
w kategorii Biznes. Solaris Bus & Coach S.A. to przedsiębior-
stwo rodzinne, którego założycielami i właścicielami są Solan-
ge i Krzysztof Olszewscy. Firma jest znanym na świecie pol-
skim producentem autobusów miejskich, międzymiastowych 
i specjalnych oraz trolejbusów i tramwajów. Od momentu uru-
chomienia produkcji w 1996 roku fabrykę w Bolechowie pod 
Poznaniem opuściło już ponad 10 000 pojazdów. Jeżdżą one 
po drogach 28 krajów. Połączenie wizji i doświadczenia właś-
cicieli przedsiębiorstwa z entuzjazmem młodej załogi pozwoliło 
stworzyć doskonałą organizację pracy i warunki do osiągania 
kolejnych sukcesów. To właśnie pracownikom współtworzącym 
Solarisa Solange Olszewska zadedykowała nagrodę.

Solaris w krótkim czasie stał się firmą wytyczającą trendy 
w swojej branży. Od wielu lat jest niepodważalnym liderem 
rynku autobusowego w Polsce. Z kolei w Niemczech należy do 
grona największych dostawców autobusów miejskich.

Hanna Kolanowska-Pogrzebna 
Referat Współpracy Zagranicznej  

i Promocji Przedsiębiorczości 
Gabinet Starosty
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Honorowi dawcy krwi w Starostwie
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Starosta Poznański Jan Grabkowski spotkał się z najbardziej zasłużonymi 
Honorowymi Dawcami Krwi Powiatu Poznańskiego. Wydarzeniu temu 
towarzyszyła zbiórka krwi pod hasłem „Zbieramy krew dla mieszkańców 
Powiatu Poznańskiego”.

Wszystkim wyróżnionym statuetki wręczał Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański oraz Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu wystą-
piło z prośbą o wytypowanie 5 najbardziej za-
służonych ofiarodawców do 7 Klubów HDK 
Powiatu Poznańskiego: Klubu HDK PCK 
„Lubonianka”, Klubu HDK PCK przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, Klubu 
HDK PCK „Gośliniacy” w Murowanej Go-
ślinie, Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gmi-
ny Komorniki, Klubu HDK PCK „Błękitna 
Kropelka” w Biedrusku przy Urzędzie Gminy 
w Suchym Lesie, Klubu HDK w Czerwona-
ku i Klubu HDK PCK im. Floriana przy OSP 
w Kórniku.

Wszystkim 35 wyróżnionym osobom sta-
tuetki wręczał Jan Grabkowski, Starosta Po-
znański oraz Zygmunt Jeżewski, Członek Za-
rządu Powiatu. Na spotkaniu obecni byli rów-
nież członkowie Komisji Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Pozna-
niu oraz prezesi klubów HDK z powiatu po-
znańskiego, którzy otrzymali podziękowania 
od Starosty, a także drobne upominki.

Wydarzeniu temu towarzyszyła zbiórka 
krwi pod hasłem „Zbieramy krew dla miesz-
kańców Powiatu Poznańskiego”. Na parkingu 
Starostwa Powiatowego ustawiono specjalny 
krwiobus. W akcję poboru krwi zaangażowało 
się 28 osób, w tym 18 pracowników Starostwa. 
Oddano w sumie ponad 12 litrów krwi. Inicja-
tywę tę zorganizowało Starostwo Powiatowe 
wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Uroczystość nagrodzenia zasłużonych 
krwiodawców uświetnił koncert wybitnego 
zespołu gitarowego SUPER DUO, laureata 
wielu wyróżnień festiwalowych, założonego 
w 1984 roku w Poznaniu przez Cezarego Kra-
jewskiego (zm. 1997) i Piotra Soszyńskiego. 
Obecnie zespół współpracuje z Przemysła-
wem Hałuszczakiem i Grzegorzem Kopalą. 
Po koncercie uczestnicy spotkania udali się 
na słodki poczęstunek.

Hanna Kostołowska 
Biuro Rady



4 c z e r w i e c  2 0 1 4 B 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

Piknik Rodzinny 
w Owińskach

W sobotę, 24 maja, w Parku Orientacji Przestrzennej, przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach odbył się 
Piknik Rodzinny, połączony z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego oraz 
10-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Dzięki ciekawie zaplanowanemu progra-
mowi oraz znakomitej pogodzie frekwencja 
podczas pikniku zaskoczyła nawet organi-
zatorów. Gości, którzy zawitali do Owińsk, 
oficjalnie powitali Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański oraz Maria Tomaszewska, Dyrek-
tor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach.

Organizatorzy pikniku przygotowali mnó-
stwo atrakcji, przede wszystkim dla najmłod-
szych. Przez cały czas trwania imprezy go-
ście mieli okazję zapoznawać się z tajnikami 
zdrowej żywności, mogli spróbować lodów 
wytwarzanych metodą tradycyjną, czy też 

skosztować wojskowej grochówki. Jak na ma-
jówkę przystało nie mogło również obyć się 
bez wielkiego grillowania.

Najmłodsi uczestnicy pikniku koncen-
trowali się natomiast na konkurencjach we-
wnątrz obozu Indian i Kowbojów. Jednym 
z akcentów pikniku było też wręczenie na-
gród w Samochodowym Rajdzie Turystycz-
nym po powiecie. Rajd, wspólnie z Powia-
tem Poznańskim, zorganizował Eugeniusz 
Jacek. W trakcie imprezy Starosta Poznański 
wręczył certyfikaty potwierdzające odbycie 
praktyk ufundowanych przez Powiat Poznań-
ski w restauracji Atelier Amaro. Wyróżnienia 
otrzymali: Paulina Stefankiewicz, Angelica 

Uczestników pikniku powitali Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Maria Tomaszewska, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
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Piechowiak, Sandra Skibińska i Wojciech 
Klimas - uczniowie techników gastronomicz-
nych, których organem prowadzącym jest Po-
wiat Poznański.

Zwieńczeniem pikniku był występ Majki 
Jeżowskiej. Ku zdziwieniu niektórych, kon-
cert okazał się znakomitą rozrywką nie tylko 
dla dzieci, ale też dla ich rodziców. Wcześniej 
artystka, na specjalnym stoisku Powiatu Po-
znańskiego rozdała mnóstwo autografów oraz 
pozowała do zdjęć.

Podczas pikniku rozstrzygnięty został 
również konkurs „Dotknij świata, dotknij 
słowa”, który był zorganizowany przy okazji 
Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Za-
daniem jego uczestników było rozwiązanie 
i przetłumaczenie zagadki, którą otrzymali 
napisaną w druku wypukłym. Nagrodzeni zo-
stali: Mikołaj Ratajczak, Aleks Litka, Magda 
Mikołajczak, Oliwia Litka, Zosia Gołębiew-
ska, Emilka Wałowska, Gabrysia Wałowska, 
Gabrysia Wiśniewska, Jan Wojtylak, Mikołaj 
Ludwiczak i Michał Lewiński.

Tomasz Skupio 
Asystent Starosty

Frekwencja podczas pikniku zaskoczyła nawet organizatorów.

Jedną z  wielu atrakcji był występ zespołu wokalnego „Dzieci 
Papy”.

Gwiazdą pikniku była Majka Jeżowska, która przed namiotem 
powiatu poznańskiego cierpliwie rozdawała autografy.
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Przygotowania 
do mundialu

Polska na mistrzostwach świata w piłce nożnej? – być może w przyszłości. 
W Puszczykowie i Swarzędzu odbyła się impreza sportowa pn. „Brazuca! ”, 
skierowana do uczniów Zespołu Szkół w Puszczykowie oraz Zespołu Szkół nr 
1 w Swarzędzu. Młodzież z tych placówek od 26-30 maja szkoliła się pod okiem 
rodowitego Brazylijczyka, trenera piłki nożnej z São José dos Pinhais w Brazylii, 
partnerskiego samorządu powiatu poznańskiego.

Mailson Bastos Moro Rodrigues, trener 
piłkarski przeprowadził cykl ćwiczeń mają-
cych na celu sprawdzenie umiejętności i po-
prawę kondycji uczniów oraz zapoznał ich 
z kilkoma technikami wykrzystywanymi pod-
czas gry. Uczniowie zapoznali się również 
z brazylijską kulturą i historią brazylijskiej 
piłki nożnej. Zainteresowanie udziałem w za-
jęciach było bardzo duże, niestety nie wszyscy 
uczniowie mogli z tego skorzystać ze względu 
na prowadzone w tym czasie inne zajęcia.

Zarówno Zespół Szkół w Puszczykowie 
jak i Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu za zaan-

gażowanie swoich uczniów zostały nagrodzo-
ne przez trenera oryginalnymi brazylijskimi 
brazucami. Wszyscy uczestnicy piłkarskich 
turniejów otrzymali pamiątkowe medale. 
W czasie sportowych warsztatów ujawniły 
się talenty, które być może w przyszłości będą 
reprezentować Polskę na kolejnym mundialu.

Również drużyna piłkarska pracowników 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, która 
we wtorkowe popołudnie przygotowywała się 
do kolejnych meczów, odbyła trening z brazy-
lijskim instruktorem. Z treningu piłki nożnej 
skorzystała również kilkunastoosobowa grupa 

Trening na sali gimnastycznej ZS nr 1 w Swarzędzu.
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uczniów z Węgier, przebywająca na wymianie 
w Zespole Szkół w Puszczykowie.

Brazylijski trener był zachwycony entuzja-
zmem, z jakim uczniowie podchodzili do pro-
wadzonych przez niego zajęć. Jego pobyt był 
również okazją do zaprezentowania kultury 
i tradycji polskiej. Duże wrażenie zrobiły 
na brazylijskim gościu zbiory zgromadzone 
w kórnickim Zamku oraz techniki wypieku 
rogali świętomarcińskich w Rogalowym Mu-
zeum Poznania.

Impreza to kontynuacja cyklu imprez pro-
wadzonych od 2008 roku w szkołach prowa-
dzonych przez powiat poznański. „Brazuca” 
to nazwa oficjalnego modelu piłki zaprojekto-

wanego na Mistrzostwa Świata w Piłce Noż-
nej 2014 w Brazylii, jej barwy oddają energię 
i brazylijską pasję do futbolu. Jest również 
potocznym określeniem oznaczającym „Bra-
zylijczyka” lub „brazylijski sposób życia”.

Przybliżenie tradycji brazylijskiej miesz-
kańcom powiatu oraz zaprezentowanie trady-
cji i walorów powiatu poznańskiego gościowi 
z Brazylii jest elementem realizacji założeń 
współpracy zagranicznej powiatu.

Hanna Kolanowska-Pogrzebna 
Referat Współpracy Zagranicznej  

i Promocji Przedsiębiorczości 
Gabinet Starosty
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Z treningu piłki nożnej skorzystała również kilkunastoosobowa grupa uczniów z Węgier, przebywająca na wymianie w Zespole Szkół 
w Puszczykowie.

Trening na przyszkolnym orliku w Swarzędzu.
Wszyscy uczestnicy piłkarskich turniejów otrzymali pamiątkowe 
medale.
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Trenowali z Brazylijczykiem

Piłkarska drużyna Starostwa Powiatowego, która przygotowuje się do Mistrzostw 
Polski Samorządowców trenuje pod okiem brazylijskiego trenera! Mailson 
Bastos Moro Rodrigues przyjechał do nas z regionu partnerskiego w Brazylii, 
czyli São Josè dos Pinhais.

Zajęcia, które poprowadził szkoleniowiec 
z Ameryki Południowej cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem ze strony zawodni-
ków. Frekwencja na treningu była wręcz im-
ponująca. Wszyscy byli też pod ogromnym 
wrażeniem umiejętności i wiedzy piłkarskiej 
szkoleniowca.

Mailson Bastos Moro Rodrigues nie tylko 
przeprowadził trening, ale także obejrzał grę 
piłkarzy Starostwa Powiatowego. Po spotka-
niu wszyscy zawodnicy żałowali tylko tego, 
że razem z trenerem do Poznania nie przyje-
chali gracze z Brazylii, bo byłaby to świetna 
okazja do sprawdzenia swoich umiejętności.

Dariusz Fleischer 
Wydział Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego

Drużyna Powiatu Poznańskiego wraz z brazylijskim trenerem.
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Trening z  piłkarzami – pracownikami Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu.

Nie mogło się obyć bez rozgrzewki przed treningiem.
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UcHWAły 
podjęte podczas Sesji Rady Powiatu w Poznaniu  
w dniu 27 maja 2014 roku

Uchwała Nr XL/392/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 27 maja 2014 r.

w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go za 2013 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z  dnia 5 czerwca 
1998  r. o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2013 r. 
poz. 595 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. 
z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 
r. poz. 885 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 938; Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379) Rada 
Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawo-
zdaniem z  wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego 
za 2013 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XL/393/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu w Poznaniu 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o  samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 595 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 
Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 
938; Dz. U. z 2013 r. poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 379) 
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1. 
Rada Powiatu w  Poznaniu bezwzględną większością 
głosów, udziela Zarządowi Powiatu w Poznaniu absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XL/394/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 27 maja 2014 r.

w  sprawie: powierzenia Gminie Kórnik prowadze-
nia zadania publicznego w  zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2461P – ul. Poznań-
ską w m. Kamionki.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z  dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 19 
ust.4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U  z  2013r. poz. 260 z  późn. zm. Dz. U. z  2013 r. 
poz.1543), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Powierza się Gminie Kórnik prowadzenie zadania 

publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2461P polegającego na przebudowie 
ul. Poznańskiej w  Kamionkach, będące zadaniem 
Powiatu.

Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1, następu-
je na okres do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.
1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą 

powiatową w zakresie przedstawionym w §1, nastą-
pi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Po-
wiatem Poznańskim a Gminą Kórnik, które określi 
także sposób finansowania zadania.

2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust. 1, współfinansowa-
ne będzie ze środków Powiatu Poznańskiego w kwo-
cie nie większej niż 3.750.000,00zł (słownie: trzy milio-
ny siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym:  
 
w  kwocie stanowiącej 50% kosztów realizacji za-
dania poniesionych w  roku 2014 lecz nie więcej 
niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) 
w roku 2014, w kwocie stanowiącej 50% kosztów re-
alizacji zadania poniesionych w roku 2015 lecz nie 
więcej niż 1.750.000,00 zł (słownie: jeden milion sie-
demset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w roku 2015,  
 
a w pozostałym zakresie zadanie finansowane będzie 
ze środków Gminy Kórnik.
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§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XL/395/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 27 maja 2014 r.

w  sprawie: skargi z  dnia 12 kwietnia 2014 r. 
……………………..* na działania Starosty Poznań-

skiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
595 ze zmianami: Dz. U. z 2013 poz. 645, Dz. U. z 2014 
poz. 379), art. 229 pkt. 4 – Kodeks Postępowania Admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami: Dz. 
U. z 2014 poz. 183) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, 
co następuje:

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

§ 2.
Rada Powiatu w  Poznaniu uznaje, że skarga 

…………………………* jest bezzasadna.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XL/396/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 27 maja 2014r.

w  sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu 
do zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowa-
nie wydatków nie mających pokrycia budżetowego 
w  planowanych dochodach budżetu Powiatu Po-
znańskiego w roku 2014 i 2015.

Na podstawie: art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2013r, poz. 595 

ze zm.) Rada Powiatu w  Poznaniu uchwala, co nastę-
puje:

§ 1.
1. Postanawia się upoważnić Zarząd Powiatu 

do zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości 
17.000.000zł na sfinansowanie wydatków nie mają-
cych pokrycia budżetowego w planowanych docho-
dach budżetu Powiatu Poznańskiego w  roku 2014 
i 2015.

2. Zaciągnięcie zobowiązania, o którym mowa w ustę-
pie 1 nastąpi zgodnie z  ustawą Prawo zamówień 
publicznych.

§ 2.
1. Zobowiązania, o których mowa w paragrafie 1 zosta-

ną spłacone z dochodów własnych budżetu Powiatu 
Poznańskiego w latach 2016-2018.

2. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odset-
kami stanowić będzie weksel in blanco.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XL/397/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 27 maja 2014r.

w  sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego 
na rok 2014.

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 finansach publicznych (Dz. U. z 2013, 
poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w  Poznaniu uchwala, 
co następuje:
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 11 grud-
nia 2013r. Nr XXXV/326/IV/2013 w  sprawie uchwale-
nia budżetu powiatu na rok 2014, zmienionej uchwałą 
Rady z dnia 29 stycznia 2014r. nr XXXVI/357/IV/2014r., 
zmienionej uchwałą Rady z  dnia 19 lutego 2014r. nr 
XXXVII/362/IV/2014r., zmienionej uchwałą Rady 
z  dnia 18 marca 2014r. nr XXXVIII/374/IV/2014r., 
zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 31 marca 2014r. Nr 
2552/2014, zmienionej uchwałą Rady z dnia 29 kwietnia 
2014r. nr XXXIX/390/IV/2014r., wprowadza się nastę-
pujące zmiany:
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§ 1.
W paragrafie 1:
1. Zwiększa się o kwotę 3.586.565zł dochody budżetu 

Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą 
232.681.229zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:
1) zwiększa się o kwotę 3.586.565zł dochody bieżące, 

które po zmianie wynoszą 215.301.694zł (zgod-
nie z załącznikiem nr 1A).

2. W dochodach, o których mowa w ust.1 dokonuje się 
następujących zmian:
1) zwiększa się o  kwotę 293.904zł dotacje na rea-

lizację zadań z  zakresu administracji rządowej 
i  innych zleconych jednostce samorządu teryto-
rialnego innymi ustawami oraz zadań wykony-
wanych na mocy porozumień, które po zmianach 
wynoszą w  kwocie 18.734.986zł (zgodnie z  za-
łącznikiem nr 1),

3) zwiększa się o kwotę 3.095.916zł 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 12.681.470zł (zgodnie z  załącznikiem nr 
1D).

§ 2.
W paragrafie 2:
1. Zwiększa się o  kwotę 3.586.565zł wydatki budżetu 

Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 
240.397.017zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.638.765zł, 

które po zmianie wynoszą 197.120.466zł, (zgod-
nie z załącznikiem nr 2A),

2) zmniejsza się o  kwotę 52.200zł wydatki mająt-
kowe, które po zmianach wynoszą 43.276.551zł, 
(zgodnie z załącznikiem nr 2B).

2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt.1 doko-
nuje się następujących zmian:
1) zwiększa się o  kwotę 293.904zł wydatki na rea-

lizację zadań z  zakresu administracji rządowej 
i  innych zleconych jednostce samorządu teryto-
rialnego innymi ustawami oraz zadań wykony-
wanych na mocy porozumień, które po zmianach 
wynoszą w  kwocie 18.734.986zł (zgodnie z  za-
łącznikiem nr 2),

2) zwiększa się o kwotę 62.703zł wydatki na wyna-
grodzenia i  składki od nich naliczane, które po 
zmianie wynoszą 96.865.680zł (zgodnie z załącz-
nikiem nr 3),

3) zwiększa się o kwotę 450zł świadczenia na rzecz 
osób fizycznych, które po zmianach wynoszą 
7.080.202zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

4) zwiększa się o kwotę 3.224.701zł wydatki na rea-
lizację zadań realizowanych w drodze umów i po-
rozumień miedzy jednostkami samorządu teryto-
rialnego, które po zmianach wynoszą 4.782.581zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 5),

5) zmniejsza się o  kwotę 6.717zł wydatki przezna-
czone na dotacje bieżące udzielane z  budżetu, 
które po zmianach wynoszą 3.982.876zł (zgodnie 
z załącznikiem nr 6), w tym:
b) zmniejsza się o kwotę 6.717zł dotacje celowe 

dla jednostek spoza sektora finansów publicz-
nych, które po zmianach wynoszą 3.001.040zł, 
(zgodnie z załącznikiem nr 6B),

8) zmienia się wydatki na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które 
wynoszą 13.428.316zł (zgodnie z załącznikiem nr 
7).

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

§ 4.
W paragrafie 7:
Zwiększa się o kwotę 75.142zł rezerwy, które po zmia-
nie wynoszą 1.615.827zł, (zgodnie z załącznikiem nr 10), 
w tym:
1. rezerwę ogólną zwiększa się o kwotę 75.142zł, która 

po zmianie wynosi 711.957zł przeznaczoną na wy-
datki bieżące.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i obowiązuje w roku budżetowym 2014r. 

Uchwała Nr XL/398/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 

z dnia 27 maja 2014r.

w  sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018.

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

§ 1.
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 11 grudnia 
2013r. Nr XXXV/325/IV/2013 w  sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018, 
zmienionej uchwałą Rady z dnia 29 stycznia 2014r. Nr 
XXXVI/358/IV/2014, zmienionej uchwałą Rady z dnia 
19 lutego 2014r. Nr XXXVII/363/IV/2014, zmienionej 
uchwałą Rady z dnia 18 marca 2014r. Nr XXXVIII/375/
IV/2014, zmienionej uchwałą Rady z dnia 29 kwietnia 
2014r. Nr XXXIX/391/IV/2014, wprowadza się zmianę 

załącznika nr 1 i  nr 2, które otrzymują brzmienie jak 
w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyję-
tych wartości.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienia do uchwał wraz objaśnieniami i załączni-
kami znajdują się na stronie na stronie internetowej bip.
powiat.poznan.pl, w zakładce Uchwały Rady Powiatu.

SPRAWOZdAniA
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu 
od 28 kwietnia do 23 maja 2014 r. 

Zarząd Powiatu odbył 3 protokołowane posiedze-
nia: 28 kwietnia, 9, 19 maja

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospoda-
rowania przestrzennego – 5 postanowień,

2. w  sprawie przyjęcia i  przedłożenia Radzie Powia-
tu w  Poznaniu oceny zasobów pomocy społecznej. 
Ocena zasobów pomocy społecznej obejmuje osoby 
i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje 
problemów osób korzystających z  pomocy, ich roz-
kład ilościowy, infrastrukturę, kadrę, nakłady finan-
sowe na zadania pomocy społecznej oraz prognozy 
roku następnego. Ww. dokument, zgodnie z ustawą 
o  pomocy społecznej został przekazany Radzie Po-
wiatu oraz sejmikowi województwa,

3. w sprawie zakupu skanera Fujitsu fi-7260. 2 skanery 
zostaną zakupione od firmy ADVATECH Sp. z o. o. 
z  siedzibą w  Poznaniu, za kwotę nieprzekraczającą 
10.590,00zł brutto. Zakup skanerów jest niezbędny 
w  związku z  uruchomieniem punktu obsługi wy-
miany kart parkingowych dla osób niepełnospraw-

nych przy ul. Zielonej 8. Ww. skanery przeznaczone 
są do skanowania niestandardowych formatów i zo-
stały przystosowane do programu informatycznego 
wspomagającego proces orzekania i  wykorzystywa-
nego w  Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności,

4. w  sprawie zakupu drukarek Olivetti P10X Master. 
2 drukarki zostaną zakupione od firmy Printcom 
Sp. z o. o. z  siedzibą w Suchym Lesie, za kwotę nie-
przekraczającą 9.594,00zł brutto. Zakup urządzeń 
jest niezbędny w związku z uruchomieniem punktu 
obsługi wymiany kart parkingowych dla osób nie-
pełnosprawnych przy ul. Zielonej 8. Ww. drukarki 
są przeznaczone do drukowania niestandardowych 
formatów i zostały przystosowane do drukowania le-
gitymacji w programie informatycznym wykorzysty-
wanym w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności,

 5. w  sprawie upoważnienia przedsiębiorcy PERS Ro-
man Pers z siedzibą w Suchym Lesie, prowadzącego 
stację demontażu pojazdów do odbioru z parkingu 
i  demontażu pojazdów, wobec których orzeczono 
przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego w trybie 
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art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wykaz 
pojazdów przeznaczonych do demontażu został za-
warty w załączniku do uchwały,

 6. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
na opracowanie: Opinii technicznej, dotyczącej 
aktualnego stanu technicznego budynków ZS nr 1 
w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A, z przedsiębior-
cą Piotrem Kuleta, prowadzącym działalność go-
spodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Geodezyjno 

– Budowlane GEOKONSBUD z siedzibą w Krosinku, 
za kwotę 30.750,00zł brutto,

 7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy naj-
mu części dachu budynku położonego w Poznaniu 
przy ul. Zielonej 8,w celu instalacji i eksploatacji sta-
cji bazowej, z firmą Aero2 Sp. z o. o. z siedzibą w War-
szawie. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony 
do 3 lat. Wysokość miesięcznego czynszu została 
określona w kwocie 3.500,00zł netto + obowiązująca 
stawka podatku VAT tj. aktualnie 4.305,00zł brutto,

 8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z realizacji za-
dań powiatu poznańskiego w zakresie kultury i sztu-
ki, kultury fizycznej i  turystyki, edukacji, ochrony 
i  promocji zdrowia oraz pomocy społecznej przez 
organizacje pozarządowe, podmioty wymienione 
w  art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie w 2013 roku. Zestawienia 
z  realizacji ww. zadań zawarte są w  załącznikach 
do uchwały,

 9. w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania z  realiza-
cji „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Po-
znańskiego z  Organizacjami Pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
za rok 2013”. Sprawozdanie, które stanowi załącznik 
do uchwały zostało przekazane Radzie Powiatu,

10. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie art. 5 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych spółce Dr Krystian Ziem-
ski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. z  siedzibą 
w Poznaniu, na wykonanie zastępstwa procesowego 
w  postępowaniu związanym z  zaskarżeniem inter-
pretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej 
w  Poznaniu nr ILPP/443-1116/13-2/JSK z  dnia 7 
marca 2014r., za kwotę 7.626,00zł brutto.

11. w  sprawie zakupu sprzętu sieciowego w  celu ze-
stawienia łączności teleinformatycznej pomiędzy 
obiektami przy ul. Jackowskiego 18 a ul. Zieloną 8, 
od firmy INFOMEX Sp. z o. o. z siedzibą w Pozna-
niu, za kwotę nieprzekraczającą 22.115,40zł brutto. 
W  związku z  uruchomieniem od dnia 1 lipca br., 
punktu obsługi wymiany kart parkingowych dla 
osób niepełnosprawnych, niezbędne jest podłącze-
nie obiektu przy ul. Zielonej 8 poprzez wykorzysta-

nie łączności światłowodowej do sieci teleinforma-
tycznej Starostwa, w celu zapewnienia pracownikom 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o  Nie-
pełnosprawności, dostępu do wszystkich usług tele-
informatycznych,

12. w sprawie wyrażenia zgody na organizację spotkania 
z wolontariuszami powiatu poznańskiego w dniu 13 
maja 2014r. Na pokrycie kosztów organizacji spotka-
nia (usługa cateringowa, zakup kwiatów i statuetek) 
przeznaczono kwotę w  wysokości 15.000zł brutto. 
Grono zaproszonych gości liczyć będzie ok. 135 osób,

13. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na zakup i montaż klimaty-
zatora w pomieszczeniu serwerowni nr 5 w budyn-
ku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 
w Poznaniu. Zmiana dotyczy sposobu finansowania 
zakupu urządzenia,

14. w  sprawie przeznaczenia środków finansowych 
w związku z organizacją wiosennego Rajdu – „Stu-
denci Dzieciom”, w  wysokości 500,00zł na zakup 
artykułów spożywczych. Rajd, którego tematem 
przewodnim będzie Trakt Królewsko-Cesarski 
w Poznaniu, odbył się w dniu 17 maja 2014r.,

15. w  sprawie przeznaczenia środków finansowych 
w  wysokości 1.200,00zł, w  związku z  organizacją 
Międzynarodowego Festynu Integracyjnego „Dzie-
ci – Dzieciom” Poznań 2014, na zakup artykułów 
spożywczych. Festyn odbędzie się w  Poznaniu, 
w  dniach od 25 do 28 maja 2014r. Imprezie, orga-
nizowanej z  okazji Międzynarodowego Dnia Dzie-
cka przyświeca idea integracji dzieci z poznańskich 
i wielkopolskich szkół specjalnych z dziećmi z Rosji, 
Ukrainy, Litwy, Słowacji i Czech. Udział w niej we-
zmą m.in. dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolono-

-Wychowawczego w Mosinie,
16. w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji kon-

kursu „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” oraz 
przyznanie nagród w następujący:
 − I  nagroda finansowa w  wysokości 3.500,00zł 

netto oraz tytuł „Strażaka Roku Powiatu Poznań-
skiego” dla strażaka z PSP sekc. Przemysław Ku-
jawa – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 9 oraz 
dla strażaka ochotnika Krystyny Sznajder z OSP 
Chludowo gm. Suchy Las,

 − II nagroda finansowa w wysokości 2.000,00zł net-
to dla strażaka ochotnika Hieronima Sękowskie-
go z OSP Kobylnica gm. Swarzędz,

 − III nagroda finansowa w  wysokości 1.500,00zł 
netto dla strażaka ochotnika Piotra Raczek z OSP 
Kociołkowa Górka gm. Pobiedziska. Ogłoszenie 
wyników konkursu odbyło się podczas obchodów 
Dnia Strażaka w dniu 10 maja 2014r.,
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17. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego przepro-
wadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę dysków i oprogramowania do macierzy 
NetApp, dla potrzeb Starostwa Powiatowego w  Po-
znaniu. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez firmę IT-PARTNER Mirosław Wiszniowski 
z  siedzibą w  Lusowie, za kwotę 151.623,03zł brut-
to. Termin wykonania zadania zaplanowany został 
na okres do 21 dni od daty zawarcia umowy. Na 
realizację zadania zamierzano przeznaczyć kwo-
tę 154.980,00zł brutto. W postępowaniu złożono 4 
oferty, do kwoty 168.345,20zł brutto,

18. w  sprawie przeprowadzenia postępowania o  udzie-
lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na sporządzenie dokumentacji 
projektowej oraz realizację zadania obejmującego 
swoim zakresem wykonanie instalacji wentylacji 
mechanicznej korytarzy i  chłodzenia pomieszczeń 
biurowych znajdujących się na parterze budynku 
położonego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, za-
twierdzenia SIWZ, powołania komisji przetargowej. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na 
okres 15 tygodni od daty podpisania umowy,

19. w  sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w  sprawie 
zaliczenia zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
drogi stanowiącej przedłużenie ul. Piłsudskiego w m. 
Koziegłowy do ul. św. Wojciecha w m. Czerwonak, 
zlokalizowanej na nieruchomościach oznaczonych 
w  ewidencji jako dz. nr 82/17, 84/8, 83/60, 83/64, 
83/15, ark. 4, obręb Koziegłowy i dz. nr 33/6, 34/16, 
ark. 13, obręb Czerwonak oraz drogi stanowiącej 
łącznik pomiędzy ul. Działkową a  ul. Leśną w  m. 
Czerwonak, zlokalizowanej na nieruchomościach 
oznaczonych w ewidencji jako dz. nr dz. nr 28, 37/2, 
26/3, 85/5, 85/4, cz. 113/2, ark. 4, obręb Czerwonak, 
z uwagą że Gmina winna niezwłocznie przekwalifi-
kować działki posiadające użytek inny niż drogowy, 
na użytek drogowy,

20. w  sprawie przeznaczenia środków pieniężnych 
na ratowanie kuropatwy, gatunku zagrożonego wy-
ginięciem. Zarząd postanowił zlecić Kołu Łowie-
ckiemu Nr 13 „Lis” wykonanie przedsięwzięcia pn. 
ratowanie kuropatwy, gatunku zagrożonego wygi-
nięciem drogą restytucji polegającego na wprowa-
dzeniu na stare miejsca bytowania 150 sztuk. Koszt 
jednostkowy za kuropatwę wynosi 37,00zł brutto, 
co daje kwotę całkowitą 5.550,00zł brutto. Przedsię-
wzięcie realizowane jest w ramach programu „Oży-
wić pola” i obejmuje gminy: Suchy Las i Rokietnica. 
Program realizowany jest poprzez:
 − zakładanie remiz śródpolnych poprzez nasadza-

nie na nieużytkach różnego rodzaju gatunków 

drzew i krzewów, tworząc w ten sposób naturalne 
środowisko dla zwierzyny,

 − pobudowanie sieci podsypów dla ptactwa, w któ-
rych regularnie wykładana jest karma (ziarno 
zbóż, poślad zbożowy, buraki),

 − wprowadzenie na stare miejsca bytowania kuro-
patwy.

21. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dotyczącej wykonania remontu pomieszczeń biuro-
wych na III piętrze (seg. B) w budynku Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. Umowa 
zawarta zostanie z firmą STRUKTUM SJ Sp. z o. o., 
za kwotę 65.113,17zł brutto. Termin wykonania za-
dania zaplanowany został na okres do 35 dni od daty 
przekazania terenu budowy. Na realizację zamówie-
nia zamierzano przeznaczyć kwotę 69.974,55zł brut-
to. Do udziału w postępowaniu zaproszono 4 firmy,

22. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie 
zamówienia z wolnej ręki na świadczenie powszech-
nych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagra-
nicznym, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach za-
proszono Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie. 
Termin realizacji zamówienia zaplanowano na okres 
do 18 miesięcy,

23. w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa z  prawem 
dalszych pełnomocnictw substytucyjnych, adwo-
katowi Pawłowi Sowisło z  „Kancelarii Adwokatów 
i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski” spół-
ka komandytowo-akcyjna z  siedzibą w  Poznaniu, 
do samodzielnego występowania przed wszystkimi 
osobami, organami oraz sądami w  sprawie z  po-
wództwa Marcina Gielnika, przeciwko Powiatowi 
Poznańskiemu, o zapłatę. Pełnomocnictwo obejmu-
je umocowanie do wszystkich łączących się ze spra-
wą czynności procesowych, we wszelkich rodzajach 
postępowań przed sądami powszechnymi każdej 
instancji oraz Sądem Najwyższym, a  także organa-
mi egzekucyjnymi, nie wyłączając zgłoszenia inter-
wencji ubocznej, złożenia skargi o  wznowienie po-
stępowania, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie 
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 
i postępowania wywołanego ich wniesieniem, a tak-
że wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia 
i egzekucji,

24. w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa z  prawem 
dalszych pełnomocnictw substytucyjnych, adwo-
katowi Pawłowi Sowisło z  „Kancelarii Adwokatów 
i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski” spół-
ka komandytowo-akcyjna z  siedzibą w  Poznaniu, 
do samodzielnego występowania przed wszystkimi 
osobami, organami oraz sądami w  sprawie z  po-
wództwa Moniki Baranowskiej, przeciwko Powia-



15B 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 c z e r w i e c  2 0 1 4

towi Poznańskiemu, o  zapłatę. Pełnomocnictwo 
obejmuje umocowanie do wszystkich łączących się 
ze sprawą czynności procesowych, we wszelkich ro-
dzajach postępowań przed sądami powszechnymi 
każdej instancji oraz Sądem Najwyższym, a  także 
organami egzekucyjnymi, nie wyłączając zgłoszenia 
interwencji ubocznej, złożenia skargi o wznowienie 
postępowania, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdze-
nie niezgodności z prawem prawomocnego orzecze-
nia i  postępowania wywołanego ich wniesieniem, 
a  także wszelkich czynności dotyczących zabezpie-
czenia i egzekucji,

25. w  sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków 
z  budżetu powiatu poznańskiego realizowanych 
przez Wydział Promocji i  Aktywności Społecznej 
w 2014r. na realizację zadań powiatu poznańskiego 
w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i  tury-
styki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz po-
mocy społecznej w otwartym konkursie ofert przez 
organizacje pozarządowe podmioty wymienione 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie:
a) kultury i sztuki na kwotę 69.500,00zł:

 − organizacja imprez mających znaczenie dla 
rozwoju kultury i  integracji społeczności po-
wiatu poznańskiego – 4 zadania, wysokość do-
tacji od 2.000,00zł do 20.000,00zł,

 − upowszechnianie kultury ze szczególnym na-
stawieniem na dzieci i młodzież z powiatu po-
znańskiego – 3 zadania, wysokość dotacji od 
4.500,00zł do 10.000,00zł,

b) kultury fizycznej na kwotę 81.000,00zł:
 − upowszechnianie kultury fizycznej i  turystyki 

ze szczególnym nastawieniem na dzieci i mło-
dzież z powiatu poznańskiego – nie przyznano 
dotacji,

 − organizowanie imprez sportowych, rekreacyj-
nych i  turystycznych o  zasięgu powiatowym 

– 10 zadań, wysokość dotacji od 2.000,00zł do 
16.000,00zł,

 − organizacja przygotowań i  uczestnictwa mło-
dzieży reprezentującej powiat poznański w im-
prezach wojewódzkich, ogólnopolskich i  mię-
dzynarodowych – 2 zadania, wysokość dotacji: 
4.000,00zł, 8.000,00zł,

c) turystyki na kwotę 54.000,00zł:
 − upowszechnianie kultury fizycznej i  turystyki 

ze szczególnym nastawieniem na dzieci i mło-
dzież z  powiatu poznańskiego -1 zadanie, wy-
sokość dotacji: 12.000,00zł,

 − organizowanie imprez sportowych, rekreacyj-
nych i  turystycznych o  zasięgu powiatowym 

– 7 zadań, wysokość dotacji od 2.000,00zł do 
13.000,00zł,

d) ochrony i  promocji zdrowia na kwotę 
60.000,00zł:

 − kształtowanie umiejętności psychospołecznych 
oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym 
wśród dzieci i  młodzieży z  Powiatu Poznań-
skiego – nie przyznano dotacji,

 − promocja zdrowia psychicznego oraz zapobie-
ganie zaburzeniom psychicznym – 1 zadanie, 
wysokość dotacji: 60.000,00zł,

e) pomocy społecznej na kwotę 118.000,00zł;
 − zapobieganie zjawisku przemocy w  rodzinie, 

w  szkole i  w  środowisku lokalnym oraz prze-
ciwdziałanie patologiom społecznym i  uzależ-
nieniom w Powiecie Poznańskim – 2 zadania, 
wysokość dotacji: 4.000,00zł, 12.000,00zł,

 − poprawa jakości życia ludzi starszych z Powiatu 
Poznańskiego i  ich aktywności życiowej oraz 
rozwijanie zróżnicowanych form opieki i usług 
dla tych osób – walka ze stereotypem człowieka 
starego – aktywacja seniorów i  kombatantów, 
wspieranie grup wsparcia – 1 zadanie, wyso-
kość dotacji – 3.000,00zł,

 − ograniczenie skutków niepełnosprawności 
i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych z  Powiatu Poznańskiego 

– 5 zadań, wysokość dotacji od 3.000,00zł do 
6.000,00zł,

 − promowanie aktywności osób niepełnospraw-
nych z  Powiatu Poznańskiego w  różnych 
dziedzinach życia społecznego i  zawodowe-
go – 2 zadania, wysokość dotacji: 8.000,00zł, 
54.000,00zł,

 − wspieranie działań na rzecz rozwijania zainte-
resowań i uzdolnień osób niepełnosprawnych 
z Powiatu Poznańskiego – 2 zadania, wysokość 
dotacji 3.000,00zł i 10.000,00zł,

26. w sprawie przyznania Gminom środków na remonty 
dróg powiatowych w  granicach administracyjnych 
miast powiatu poznańskiego w  2014r.: Murowana 
Goślina – droga powiatowa 2398P, Łopuchowo-Mu-
rowana Goślina, ul. Gnieźnieńska, wymiana 50m 
kanalizacji deszczowej, szacunkowa wartość robót 
37.000,00zł, wysokość udzielonego dofinansowania 
22.400,00zł,

27. w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Hoffman-
na – p. o. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzę-
dzu, do realizacji zadań związanych z projektem pn. 

„eSzkoła – Moja Wielkopolska”. Projekt ma na celu 
wdrożenie w  szkołach programów rozwojowych 
opartych na kształceniu metodą projektową i prob-
lemową, szczególnie w dziedzinach matematyki oraz 
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przedmiotów przyrodniczych. W  ramach projektu 
szkoła zostanie wyposażona w  nowoczesną serwe-
rownię szkolną oraz szkolne laboratorium projek-
towe. Ponadto zostanie zrealizowana sieć bezprze-
wodowa zapewniająca dostęp do zasobów szkoły, 
zasobów serwerowni regionalnej oraz internetu. 
Upoważnienie jest ważne na czas pełnienia funkcji 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu, nie dłu-
żej niż do dnia 31 października 2014 r.,

28. w  sprawie przeprowadzenia postępowania o  udzie-
lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na modernizację pomieszczeń 
piwnicznych jednostek oświatowych Powiatu Po-
znańskiego, z  podziałem na dwie części; zatwier-
dzenia SIWZ; powołania komisji. Termin realizacji 
zadania zaplanowany został na okres do 8 tygodni 
od dnia przekazania terenu budowy,

29. w  sprawie zmiany uchwały nr 2529/2014 Zarządu 
Powiatu w Poznaniu z dnia 17 marca 2014r. w spra-
wie przeznaczenia środków na organizację imprezy 
pn. „Brazuca!” w  Zespole Szkół w  Puszczykowie 
prowadzonym przez Powiat Poznański. Zmiana 
dotyczy sposobu finansowania zakupu usługi tłuma-
czenia z języka portugalskiego na język polski,

30. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: 
Rozbiórkę budynku gospodarczego – dawnej stajni, 
na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewidomych w  Owińskach, 
Plac Przemysława 9, z  przedsiębiorcą Andrzejem 
Lenarczykiem prowadzącym działalność gospodar-
czą pod firmą ALTRANS Przedsiębiorstwo Usługo-
wo – Transportowe z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 
40.419,26zł brutto. Zapytanie cenowe zostało skiero-
wane do dwóch przedsiębiorców,

31. w  sprawie przekazania podium – elementu wy-
posażenia boiska lekkoatletycznego, Dyrektorowi 
Zespołu Szkół w  Puszczykowie, przy ul. Kasprowi-
cza 3. Wartość przekazanego wyposażenia wynosi 
2.164,80zł,

32. w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochro-
ny Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 
z  perspektywą na lata 2019-2022. Opinia stanowi 
załącznik do uchwały,

33. w  sprawie powołania komisji ds. Nagród za Dzia-
łalność Kulturalną, w  następującym składzie: Jan 
Grabkowski Starosta Poznański, -Piotr Burdajewicz 
Przewodniczący Rady Powiatu, Tomasz Łubiński 
Wicestarosta, Andrzej Wróblewicz Dyrektor Wy-
działu Promocji i  Aktywności Społecznej – Sekre-
tarz Komisji, Grażyna Głowacka Przewodnicząca 
Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady 
Powiatu, Barbara Antoniewicz Członek Komisji 
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powia-

tu. Załącznikiem do uchwały jest Regulamin Prac 
Komisji,

34. w  sprawie upoważnienia przedsiębiorcy prowadzą-
cego stację demontażu pojazdów do odbioru z par-
kingu i  demontażu pojazdów, wobec których orze-
czono przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego 
w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Zarząd upoważnił przedsiębiorcę PERS Roman 
Pers z  siedzibą w  Suchym Lesie. Wykaz pojazdów 
przeznaczonych do demontażu został zawarty w za-
łączniku nr 1 do uchwały. Upoważnienie ważne jest 
w okresie od 19.05.2014r. do 06.06.2014r.,

35. w sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę gadżetów, artykułów 
oraz materiałów reklamowych z  logo Powiatu Po-
znańskiego, z podziałem na 27 części, zatwierdzenia 
SIWZ, powołania komisji przetargowej. Termin rea-
lizacji zadań zaplanowany został na okres:
1) części nr 1-26 – do 30 dni roboczych od daty 

podpisania umowy,
2) część nr 27 – do 45 dni roboczych od daty pod-

pisania umowy,
36. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Po-

wiatowym Urzędzie Pracy w  Poznaniu, w  zakresie 
gospodarki finansowej oraz ksiąg rachunkowych, 
w  tym: rozliczeń międzyokresowych, należności 
długoterminowych, refundacji wydatków na wyna-
grodzenia z Funduszu Pracy. Okres objęty kontrolą: 
lata 2013-2014. Termin przeprowadzenia kontroli 
wyznaczono od dnia 19 maja 2014r. do 6 czerwca 
2014r.,

37. w  sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej 
w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, w związ-
ku ze skargą z dnia 15.04.2014r, która wpłynęła do 
Starostwa Powiatowego w  Poznaniu. Termin prze-
prowadzenia kontroli wyznaczono od 26 maja 2014r. 
do 6 czerwca 2014r.,

38. w sprawie opinii dot. budowy ulicy Bliskiej w Rabo-
wicach, gm. Swarzędz. Zarząd pozytywnie zaopinio-
wał projekt ww. budowy. Jednocześnie zwraca uwagę, 
że projekt należy uzgodnić z zarządcą drogi powia-
towej – ZDP w Poznaniu. W ramach opracowania 
przewiduje się skrzyżowanie z drogą powiatową nr 
2512P- ul. Rabowicką,

39. w sprawie opinii dot. „Modernizacji linii kolejowej 
nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna”, na ob-
szarze województwa wielkopolskiego od km – 0,197 
do km 92,788 – koniec linii. Zarząd pozytywnie za-
opiniował projekt ww. inwestycji,

40. w sprawie:
a) przekazania w  trwały zarząd na czas nieozna-

czony ZDP w  Poznaniu niezabudowanej nie-
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ruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego, położonej w  Buku, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków: obręb Dobra, 
ark. mapy 1, działka nr 51 o pow. 5.200m2, dział-
ka nr 81 o pow. 14.400m2, działka nr 82 o pow. 
7.200m2, działka nr 83 o  pow. 12.500m2, ark. 
mapy 2, działka nr 101 o pow. 4.700m2 zapisanej 
w KW P01S/00054541/3 (GN. N.6844.18.2014),

b) przekazania w  trwały zarząd na czas nieozna-
czony ZDP w  Poznaniu niezabudowanej nie-
ruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego, położonej w  Buku, oznaczo-
nej w  ewidencji gruntów i  budynków: obręb 
Dobieżyn, ark. mapy 3, działka nr 795 o  pow. 
500m2, 802 o  pow.100m2, zapisanej w  KW 
P01S/00053879/4 (GN. N.6844.17.2014),

c) przekazania w  trwały zarząd na czas nieozna-
czony ZDP w  Poznaniu niezabudowanej nieru-
chomości stanowiącej własność Powiatu Poznań-
skiego, położonej w  Czerwonaku, oznaczonej 
w  ewidencji gruntów i  budynków: obręb Kicin, 
ark. mapy 1, działka nr 414 o pow. 6.400m2, ark. 
mapy 4, działka nr 234/1 o pow. 7.588m2, dział-
ka nr 98/1 o pow. 1.005m2, ark. mapy 5, działka 
nr 98/2 o pow. 15.895m2, ark. mapy 6, działka nr 
234/2 o pow. 12.812m2, ark. mapy 7, działka nr 
415 o pow. 9.800m2, ark. mapy 3, działka nr 125 
o pow. 420m2 zapisanej w KW P01P/00205814/0 
(GN. N.6844.20.2014),

d) przekazania w  trwały zarząd na czas nieozna-
czony ZDP w  Poznaniu niezabudowanej nie-
ruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego, położonej w Suchym Lesie, ozna-
czonej w ewidencji gruntów i budynków: obręb 
Biedrusko, ark. mapy 12, działka nr 8/1 o  pow. 
47.600m2, działka nr 8/2 o  pow. 1.100m2, dział-
ka nr 8/3 o pow. 7.800m2, ark. mapy 18, działka 
nr 9/1 o  pow. 16.700m2, działka nr 9/2 o  pow. 
6.200m2, zapisanej w KW P01P/00269005/2 (GN. 
N.6844.34.2014).

II. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w  gminie Kórnik, obręb Kamionki – projekt planu 
wyznacza: tereny lasów, tereny rolne z  dopuszcze-
niem zalesienia, drogi publiczne dojazdowe, drogi 
wewnętrzne, magistralę wodociągową. Ustalenia pro-
jektu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla części obrębu Dacho-
wa w rejonie ul. Poznańskiej i Szerokiej, gm. Kórnik 

– etap I – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zieleni urzą-
dzonej, tereny komunikacji (droga publiczna, drogi 
wewnętrzne, ciąg pieszy), teren infrastruktury tech-
nicznej- elektroenergetyka. Zarząd Powiatu w  Po-
znaniu postanowił uzgodnić projekt MPZP z  uwa-
gą, iż wyznaczenie rozległych terenów zabudowy 
mieszkaniowej stoi w  sprzeczności z  powszechnie 
znanymi prognozami demograficznymi. Intensywne 
zagospodarowanie terenów widniejących obecnie 
w  ewidencji jako grunty rolne wiąże się ze znacz-
nym zwiększeniem natężenia ruchu, problemami 
komunikacyjnymi, możliwością występowania dy-
skomfortu oraz problemów w zakresie wewnętrznych 
relacji społeczności lokalnej. Tak duży stopień zain-
westowania niedostosowany do sieci dróg spowoduje 
znaczne utrudnienia i spiętrzenie ruchu na drogach 
prowadzących w kierunku Poznania (droga powiato-
wa nr 2477P), co niekorzystnie wpłynie również na 
jednostkowe koszty budowy i eksploatacji infrastruk-
tury technicznej i  społecznej stanowiących zadanie 
własne gminy. Ponadto Zarząd Powiatu sygnalizuje, 
iż projektowanie nowej zabudowy mieszkaniowej na 
obecnie występujących gruntach rolnych przyczyni 
się do powstania problemów związanych z  oddale-
niem od istniejącej infrastruktury technicznej i  spo-
łecznej,

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu położonego 
w  Puszczykowie w  rejonie ulicy Przyszkolnej i  tere-
nów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego 

– projekt planu wyznacza: teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej – usług 
oświaty oraz teren dróg publicznych. Ustalenia pro-
jektu planu nie ingerują we własność Powiatu Po-
znańskiego,

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Luboń – „Teren 
handlu i  usług w  rejonie ulic: Powstańców Wielko-
polskich i  Żabikowskiej” – projekt planu wyznacza 
tereny zabudowy usługowej z  prawem lokalizacji 
obiektów handlowych, tereny zieleni urządzonej, te-
reny dróg publicznych: zbiorczych i  dojazdowych. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego,

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, 
rejon ul. Trakt Napoleoński, ul. Szamotulskiej i  ul. 
Sportowej, z uwagą, że w planie w §13 należy zamieś-
cić zapis o  treści: zakaz lokalizacji nowych zjazdów 
z  drogi powiatowej 2423P – ul. Szamotulskiej dla 
terenów mających dostęp do dróg niższej kategorii. 
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Projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszka-
niowo- usługowej, teren zabudowy usługowej, teren 
infrastruktury technicznej, tereny komunikacji (dro-
gi publiczne i wewnętrzne, ciąg pieszy). Poza granicą 
opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2423P 
w  relacji Mrowino- Rokietnica o  klasie technicznej 
zbiorczej (Z). Zarząd Powiatu zwraca uwagę, że na 
drogach tej klasy należy dążyć do ograniczenia liczby 
zjazdów szczególnie do terenów przeznaczonych pod 
nową zabudowę. Nowe zjazdy wpływają negatywnie 
na płynność ruchu i  bezpieczeństwo na tej drodze. 
Ponadto sygnalizuje, że wyznaczenie tak rozległych 
terenów zabudowy mieszkaniowej stoi w sprzeczno-
ści z  powszechnie znanymi prognozami demogra-
ficznymi. Intensywne zagospodarowanie terenów 
widniejących obecnie w ewidencji jako grunty rolne 
wiąże się ze znacznym zwiększeniem natężenia ruchu, 
problemami komunikacyjnymi, możliwością wystę-
powania dyskomfortu oraz problemów w  zakresie 
wewnętrznych relacji społeczności lokalnej. Tak duży 
stopień zainwestowania niedostosowany do sieci 
dróg spowoduje znaczne utrudnienia i spiętrzenie ru-
chu na drogach prowadzących w kierunku Poznania, 
co niekorzystnie wpłynie również na jednostkowe 
koszty budowy i eksploatacji infrastruktury technicz-
nej i społecznej stanowiących zadanie własne gminy. 
Jednocześnie zwraca się uwagę, że w celu stworzenia 
ochrony osiedli mieszkaniowych wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych, należy wprowadzić ewentualny 
pas zieleni izolacyjnej od strony terenu oznaczonego 
w projekcie planu symbolem 1KDZ.

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

1. w sprawie powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie zarządzania publicz-
ną droga powiatową nr 2461P- ul. Poznańską w  m. 
Kamionki,

2. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciąg-
nięcia kredytu bankowego na sfinansowanie wydat-
ków nie mających pokrycia budżetowego w  plano-
wanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego 
w roku 2014 i 2015,

3. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 
rok 2014.,

4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018.

IV. PODJĘTE POSTANOWIENIA:

1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie zmian 
w  planach finansowych wydziałów Starostwa oraz 
jednostek organizacyjnych Powiatu.

2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie 
działki nr 35/2, stanowiącej własność Skarbu Pań-
stwa oddanej w użytkowanie wieczyste w udziałach, 
z którymi związana jest współwłasność budynku po-
łożonego przy ul. Zielonej 8, Panu Markowi Sumelka 

– zarządcy nieruchomości położonej w Poznaniu przy 
ul. Długiej 18 oraz firmom z nim współpracującym, 
w  celu dokonania sprawdzenia kamerą szczelności 
instalacji kanalizacyjnej przebiegającej w pobliżu za-
chodniej ściany szczytowej budynku oraz dostępu do 
instalacji elektrycznej zasilającej reklamy na elewacji 
zachodniej.

3. Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniami fi-
nansowymi sporządzonymi na dzień 31.12.2013r.:
a) Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki 

samorządu terytorialnego,
b) Bilans jednostki budżetowej i  samorządowego 

zakładu budżetowego (łączny bilans),
c) Rachunek zysków i strat jednostki,
d) Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Sprawozdania zostały przekazane Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Poznaniu.
5. Zarząd Powiatu zapoznał się z  wnioskiem i  wyraził 

zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron, umo-
wy najmu lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 8 
w Poznaniu, z p. Elżbietą Jachowską, w związku z za-
wieszeniem działalności gospodarczej prowadzonej 
pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska. Rozwiązanie umowy nastąpi z  dniem 31 
maja 2014r.

6. Zarząd Powiatu udzielił i  podpisał referencje firmie 
Wielkopolskie Centrum Audytorsko Księgowe spół-
ka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

7. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywi-
dualne uczennicy ZS w Rokietnicy (S.B.), w wymiarze 
12 godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2013/2014 – zgodnie z wnioskiem.

Sporządziła: 
Justyna Nowakowska 

Wydział Organizacyjny
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 7 maja 2014 r.
miało miejsce posiedzenie Komisji Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki, którego gościem był Pan Andrzej 
Wróblewicz – Dyrektor Wydziału Promocji Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, Pani Renata Ciurlik – Skarb-
nik Powiatu oraz członkowie Komisji. Podczas spotka-
nia zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie z wykona-
nia budżetu powiatu za 2013 r. oraz omówiono sprawy 
bieżące.

 7 maja 2014 r.
odbyło się posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Człon-
kowie Komisji podjęli jednogłośnie Uchwałę 
nr 1/2014 w  sprawie wyrażenia opinii o  wykonaniu 
przez Zarząd Powiatu w  Poznaniu budżetu Powiatu 
Poznańskiego za rok 2013. Komisja Rewizyjna Rady 
Powiatu w  Poznaniu zwróciła się do Rady Powiatu 
w  Poznaniu o  udzielenie absolutorium Zarządowi Po-
wiatu w Poznaniu za wykonanie budżetu za rok 2013. 
W drugiej części posiedzenia Komisja rozpatrzyła skar-
gę przekazaną przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
w Poznaniu.

 8 maja 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Komunikacji, Bu-
downictwa i  Infrastruktury. Pan Wiesław Bie-
gański – Powiatowy Konserwator Zabytków 
przedstawił informację na temat stanu zabytków 
w  powiecie poznańskim. Członkowie Komisji zaopi-
niowali też jednogłośnie pozytywnie sprawozdanie 
z  wykonania budżetu powiatu poznańskiego za rok 
2013. Ostatnim punktem posiedzenia było zaopiniowa-
nie projektu uchwały na najbliższą Sesję Rady Powiatu 
w  Poznaniu. W  posiedzeniu Komisji wzięli również 
udział: Pan Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański 
oraz Pani Renata Ciurlik – Skarbnik Powiatu Poznań-
skiego.

 13 maja 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia, na którym omówiono sprawy bie-
żące. Następnie Komisja udała się na Galę Wolontaria-
tu, podczas której nagrodzono wolontariuszy Powiatu 
Poznańskiego. W  uroczystości wziął udział Pan Jan 
Grabkowski Starosta Poznański, Pan Marek Lis, Wice-
przewodniczący Rady, Pan Zygmunt Jeżewski, Członek 
Zarządu Powiatu, oraz wiceprzewodnicząca Komisji – 
Pani Małgorzata Halber.

 14 maja 2014 r.
miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Ochro-
ny Środowiska i  Rolnictwa oraz Komisji Oświaty 
i  Wychowania, na którym pozytywnie zaopiniowano 
sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 r. 
oraz omówiono sprawy bieżące.

 16 maja 2014 r.
miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Komisji Promo-
cji, Rozwoju i Integracji Europejskiej, w którym udział 
wzięli: Pani Renata Ciurlik- Skarbnik Powiatu Poznań-
skiego, Pan Andrzej Wróblewicz – Dyrektor Wydzia-
łu Promocji, Pani Ewa Lesińska- Radna Powiatu oraz 
członkowie Komisji. Podczas spotkania pozytywnie 
zaopiniowano sprawozdanie z wykonania budżetu po-
wiatu za 2013 r. oraz omówiono sprawy bieżące.

 27 maja 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodaro-
wania Mieniem Powiatu. W spotkaniu wzięli udział: Pan 
Tomasz Łubiński – Wicestarosta Poznański, Pani Rena-
ta Ciurlik – Skarbnik Powiatu oraz członkowie Komisji. 
Podczas spotkania pozytywnie zaopiniowano sprawo-
zdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 r. oraz za-
opiniowano projekty uchwał przewidziane na XL Sesję 
Rady Powiatu jak również omówiono sprawy bieżące.

Przygotowali: 
Karol Cenkier 

Hanna Kostołowska 
Patrycja Papina

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 j u  2 0 1 4  r .
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Szósta w kraju

Etap Powiatowy XXi Konkursu Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym

Sandra Dziaduła do finału olimpiady do-
stała się z eliminacji szkolnych, w których 
brali udział uczniowie z klas hotelarskich. 
W zmaganiach olimpijskich młodej uczenni-
cy Swarzędzkiej Jedynki towarzyszyła jej na-
uczycielka Agnieszka Wójcik.

Etap centralny konkursu składał się z czę-
ści pisemnej, obejmującej rozwiązanie testu 
oraz części praktycznej, polegającej na wy-
konaniu zadania z obsługi konsumenta. Po tej 
części wyłoniono finalistów, którzy walczyli 
o tytuł Mistrza Wiedzy Hotelarskiej.

Uczennica klasy IV Zespołu Szkół nr 1 
w Swarzędzu po ciężkich zmaganiach zdobyła 
150,5 punktów na 200 możliwych, co pozwo-
liło jej zająć bardzo wysokie, szóste miejsce. 
Jako finalistka Olimpiady Wiedzy Hotelar-
skiej Sandra Dziaduła będzie zwolniona z eta-
pu pisemnego egzaminu zawodowego.

Agnieszka Wójcik 
Magdalena Chmielewska 

ZS nr 1 w Swarzędzu

W Gimnazjum im. Władysława hr. 
Zamoyskiego w Kórniku odbył się etap 
powiatowy Wielkopolskiego Konkur-
su Wiedzy o Samorządzie Terytorial-
nym. Corocznie jego organizacją zajmu-
je się Powiat Poznański wraz z Towa-
rzystwem Samorządowym w Koninie. 
Celem konkursu jest przybliżenie młodzie-
ży gimnazjalnej wiedzy z zakresu funkcjo-
nowania i rozwoju samorządu terytorialne-
go oraz zainteresowanie jej ideą samorząd-
ności. Konkurs jest trzystopniowy (szkolny, 
powiatowy, wojewódzki).

W etapie powiatowym uczestniczyło 21 
uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powia-
tu poznańskiego reprezentujących: Gimna-
zjum w Komornikach, Gimnazjum w Kórni-

ku, Gimnazjum nr 1 w Luboniu, Gimnazjum 
w Pecnej oraz Gimnazjum nr 2 w Murowanej 
Goślinie. Po wypełnieniu przygotowanych 
przez organizatora testów, wyłoniono zwy-
cięzców.

Pierwsze miejsce zdobył Emil Plewa 
z Gimnazjum nr 1 w Luboniu. Po dogryw-
ce, na drugiej pozycji uplasował się Robert 
Szymkowiak z Gimnazjum nr 2 w Murowa-
nej Goślinie, na trzeciej Cezary Linowski 
z Gimnazjum nr 1 w Luboniu. Otrzymali oni 
nagrody książkowe oraz pamiątki z Powiatu 
Poznańskiego.

Małgorzata Roszak 
Wydział Edukacji

Uczennica IV klasy Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, Sandra Dziaduła zajęła szóste 
miejsce w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej, która odbyła się w Kołobrzegu. Jej 
sukces jest tym bardziej znaczący, ponieważ z całego kraju zakwalifikowało się 
tylko 32 uczniów z najlepszymi wynikami.
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Xi Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Powiatu Poznańskiego – Plewiska 2014

Zgodnie z założeniami, celem Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych jest intensywne szko-
lenie pożarnicze niezbędne w przygotowaniu 
do działań ratowniczych, a zwłaszcza dosko-
nalenie umiejętności obsługi sprzętu, ocena 
stanu wyszkolenia pożarniczego oraz popula-
ryzacja zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie zawodów drużyny kobiet i męż-
czyzn rywalizowały na torze, który obejmo-
wał następujące zadania do wykonania: do-
biegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu (po-
destu), zbudowanie linii ssawnej, zbudowanie 
linii głównej z 2 odcinków W-75, zbudowanie 
2 linii gaśniczych (po 2 odcinki W-52 każda), 
uruchomienie motopompy i zassanie wody, 
podanie 2 prądów wody ze stanowisk gaśni-
czych, przewrócenie słupków prądem wody.

Ostatecznie po pełnych emocji rywalizacji 
wyniki Zawodów przedstawiają się następująco:

Kategoria – drużyny żeńskie:

1. miejsce OSP Głuszyna;
2. miejsce OSP Komorniki;
3. miejsce OSP Kamionki.

Kategoria – drużyny męskie:

1. miejsce OSP Zakrzewo;
2. miejsce OSP Plewiska 2;
3. miejsce OSP Komorniki.

W imieniu Starosty Poznańskiego, pucha-
ry i nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn 

wręczył Paweł Kurosz, Dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Starostwa Powiatowego. Wyróżnieni zostali 
także najlepsza zawodniczka zawodów oraz 
najstarszy uczestnik zawodów.

Zawody organizowane były przez: Ochot-
niczą Straż Pożarną w Plewiskach, Oddział 
Powiatowy ZOSP RP w Poznaniu, Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu, Gminę Komorniki 
oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Po-
żarnej w Poznaniu. Zawody stanowiły okazję 
także do wręczenia pamiątkowych odznaczeń 
druhom OSP, przekazania oraz prezentacji 
sprzętu strażackiego. Wsparcia udzieliła także 
Komenda Miejska Policji w Poznaniu, która 
zorganizowała punkt znakowania rowerów.

Łukasz Sobolewski 
Wydział Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego
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Zawody Sportowo-Pożarnicze były okazją do sprawdzenia m.in. 
stanu wyszkolenia pożarniczego

Już po raz dziewiąty druhny i druhowie reprezentujący jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Powiatu i Miasta Poznania rywalizowali w Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych Powiatu Poznańskiego. Tegoroczne zmagania, 
w których udział wzięło 15 drużyn (w tym 4 kobiece) odbyły się w dniu 24 maja 
br., na stadionie gminnym w Plewiskach.
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Egzamin AHK – cenny prezent  
dla goślińskich mechatroników

Trzynastego maja podpisano porozumienie pomiędzy szkołą zawodową 
w Murowanej Goślinie, (należącą do Zespołu Szkół w Bolechowie) a firmą 
Solaris Bus&Coach i Zespołem Szkół w Swarzędzu. Podpisanie umowy odbyło 
się w obecności przedstawicielki Powiatu Poznańskiego – Moniki Lis-Nożyńskiej, 
Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Celem porozumienia jest podniesie-
nie jakości kształcenia i zwiększenie szans 
na rynku pracy wśród uczniów kształcących 
się w pierwszej klasie w zawodzie monter-me-
chatronik. Będą oni mieli możliwość przystą-
pienia do egzaminu AHK, w niemieckiej izbie 
rzemieślniczej, co zwiększy ich szanse na eu-
ropejskim rynku pracy. Wyposażeniem stano-
wisk mechatronicznych, służących do prak-
tycznej nauki zawodu pod kątem egzaminu, 
zajęła się firma „Solaris”. Teorii młodzież 
uczyć się będzie w Swarzędzu, a przedmiotów 

ogólnokształcących – jak dotychczas – w go-
ślińskiej szkole zawodowej.

Wszyscy obecni podkreślali, że ważne 
jest, aby młodzi ludzie kształcili się i praco-
wali w kraju, jednak otwarcie na świat i moż-
liwość zdobywania doświadczenia za granicą 
to także ogromna szansa.

Agnieszka Olejniczak-Gros 
ZS w Bolechowie,  

Szkoła w Murowanej Goślinie

Uroczyste podpisanie porozumienia – od lewej: Przemysław Jankiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, Monika Lis-Nożyń-
ska, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Krystyna Woźniak, Członek Zarządu firmy Solaris Bus & Coach 
S.A., Lidia Szymczak, Dyrektor Zespołu Szkół w Bolechowie.
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Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki w Austrii

W grudniu 2013 r. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu podpisał umowę ze Szkołą 
Winiarską z austriackiego miasta Krems o wzajemnej współpracy polegającej 
głównie na wymianie młodzieży.

W dniach 16.05 – 22.05.2014r. uczniowie 
z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicz-
nych oraz Technikum Hotelarstwa z nauczy-
cielami: Gabrielą Pepetą i Mają Tkaczyk prze-
bywali w szkole Winiarstwa w Krems na prak-
tyce w zakresie uprawy winorośli, produkcji 
i podawania win oraz ich sensoryki.

Uczniowie ZS nr 1 mogli poznać funkcjo-
nowanie austriackiej szkoły na kilku płaszczy-
znach – od historii pielęgnacji i uprawy wino-
rośli, przez prezentację maszyn do produkcji 
win, do samodzielnej produkcji i sprzedaży 
szlachetnych trunków w Centrum Kompeten-
cji przez młodzież Szkoły Winiarskiej.

W czasie całego pobytu uczniowie odwie-
dzili również inne placówki szkolne, m.in. 
szkołę gastronomiczno – hotelarską w Otten-
schlag, w której zostali poczęstowani pysznym 
obiadem oraz deserem, przygotowanym przez 
uczniów tej szkoły. Gościli również w fabryce 
ziół Sonnentor w mieście Zwettl, gdzie mło-
dzież ZS 1 obejrzała krótki film o uprawie ziół 
oraz kosztowała herbat ziołowych i różnych 
ciasteczek. Uczestniczyli także w Heurige, 

gdzie serwuje się tylko wino własnej produk-
cji i określony rodzaj dań, głownie przekąski 
na zimno, jak na przykład „talerz serów”, „ta-
lerz wędlin” z pieczywem.

Swarzędzka młodzież zwiedziła Wiedeń, 
a w nim muzeum księżnej Sisi oraz pałac 
Schönbrunn – letnią rezydencję cesarzowej 
i poświęcone jej muzeum. Podziwiała też do-
linę Wachau, gdzie ukształtowanie terenu jak 
i malownicze miasteczka otoczone winnica-
mi sprawiają, że krajobraz ten ma wyjątkową 
wartość.

Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki byli bar-
dzo zadowoleni z praktyk w Krems, ponieważ 
poszerzyli swą wiedzę zawodową, sprawdzili 
kompetencje językowe i poznali miłych ludzi.

Gabriela Pepeta 
ZS nr 1 w Swarzędzu

Przed fabryką ziół Sonnentor. Uczniowie ZS nr 1 na praktykach w Krems.
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ii Wielkopolski Rajd integracyjny Osób 
niepełnosprawnych 

„Rowerami i z kijkami po Wielkopolskim Parku narodowym”

II Wielkopolski Rajd Integracyjny Osób Niepełnosprawnych „Rowerami 
i z kijkami po Wielkopolskim Parku Narodowym”, organizowany przez Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie odbył się 31 
maja br., pod patronatem Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.

Na miejscu startu stawiły się drużyny re-
prezentujące: Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Wągrowcu, Dom Pomocy 
Maltańskiej z Puszczykowa, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Opalenicy, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej „Przyjaciele” w Pozna-
niu, Klub Olimpiad Specjalnych „Olimpijskie 
Konie”, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Po-
most” w Poznaniu, Mosińskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Warszta-
ty Terapii Zajęciowej „Amikus” w Poznaniu, 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
im. J. Korczaka w Mosinie, oraz osoby pry-
watne z Mosiny i Jezior.

Początek rajdu miał miejsce pod Wieżą 
Widokową na Pożegowie, którą zawodnicy 
mieli okazję zwiedzić, podziwiając widoki 
na Wielkopolski Park Narodowy, panoramę 
Mosiny i Poznania. Imprezę otworzyła Bo-
żena Mazur, Dyrektor Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. 
Uczestnicy mieli do wyboru 9 km trasę nordic 
walking, na którą zgłosiło się 32 zawodników 
oraz 14 km trasę rowerową, którą pokonało 

20 osób. Po krótkiej rozgrzewce wszyscy wy-
ruszyli na wcześniej wytyczone trasy. Każdy 
miał jeden cel – dotrzeć na metę znajdującą 
się na Przystani Żeglarskiej w Dymaczewie 
Nowym, gdzie czekało na zawodników wiele 
atrakcji. Pierwsza na metę dotarła grupa ro-
werowa, następnie grupa kijkowo/trekkingo-
wa. Po przekroczeniu mety, każdy zawodnik 
otrzymał od Bożeny Mazur, Dyrektor Ośrod-
ka unikatowy medal wykonany na warszta-
tach garncarskich przez jej podopiecznych. 
Na zmęczonych sportowców czekało ognisko, 
wspólne pieczenie kiełbasek, gorąca grochów-
ka, a na osłodę pyszne pączki i ciasto.

Po krótkiej regeneracji uczestnicy mieli 
możliwość udziału w zajęciach plastycznych 
i grach zespołowych. Niestety bardzo silny 
wiatr, jaki wiał tego dnia, choć był kojącym 
oddechem dla zawodników w trakcie pokony-
wania tras, spowodował, że ze względów bez-
pieczeństwa, nie udało się pożeglować.

Na zakończenie Rajdu Tomasz Łubiński, 
Wicestarosta Poznański, Waldemar Krzyża-
nowski, Wiceburmistrz Mosiny, Waldemar 
Demuth, Kierownik OSiR, Paweł Maciejew-
ski, Komandor Mosińskiego Klubu Żeglar-
skiego oraz Bożena Mazur, Dyrektor Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Mosinie, wręczyli wszystkim uczestnikom 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Anna Skorczyk 
SOSW Mosina

Po przekroczeniu mety, każdy zawodnik otrzymał od Bożeny 
Mazur, Dyrektor Ośrodka unikatowy medal wykonany 
na warsztatach garncarskich przez jej podopiecznych.
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Zaprezentowali swój dorobek

Duże ożywienie panowało 24 maja na dziedzińcu Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie. Przyległy do budynku szkoły teren 
zapełnił się stoiskami, na których zaprezentowane zostały efekty całorocznej 
pracy terapeutycznej placówki. Były to piękne prace powstałe w ramach 
działających na terenie Ośrodka warsztatów: ceramicznego, wikliniarskiego, 
stolarskiego oraz plecionkarskiego. Odwiedzający mogli podziwiać także 
wystawę prac plastycznych oraz zdjęcia z różnych form aktywności uczniów. 
Wystawom towarzyszyły gry i zabawy na dziedzińcu szkoły, organizowane przez 
nauczycieli, można było samodzielnie zrobić owocową sałatkę, którą częstowano 
gości, a także popróbować pracy w glinie.

Głównym punktem programu był jednak 
występ ośrodkowego teatrzyku „Kółeczko”, 
który zaprezentował widzom etiudę teatralną 
na motywach powieści patrona Ośrodka – Ja-
nusza Korczaka pt. „Król Maciuś w Afryce”, 
z przesłaniem, iż w życiu najważniejsze są nie 
pieniądze, ale przyjaźń i bezinteresowna po-
moc. Przedstawienie, jak i cały ośrodkowy 
dorobek spotkały się z uznaniem gości, wśród 
których znaleźli się m.in.: Arcybiskup Stani-
sław Gądecki oraz Jakub Beczek z Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Bożena Mazur, Dyrektor Ośrodka przybli-
żyła gościom organizację placówki, opowie-
działa o sukcesach podopiecznych i podejmo-
wanych przez Ośrodek inicjatywach. Sobotnia 
impreza na szkolnym dziedzińcu odbyła się 
w ramach realizowanego przez Grupę Inicja-

tywną Baranówko projektu literackiego „TY-
ta te”, do udziału w którym Ośrodek otrzymał 
zaproszenie.

Ewa Malinowska 
SOSW w Mosinie

Na dziedzińcu szkoły można było popróbować pracy w glinie.

Głównym punktem programu był występ ośrodkowego teatrzy-
ku „Kółeczko”.

Cały ośrodkowy dorobek spotkał się z uznaniem gości, wśród 
których znaleźli się m.in.: Arcybiskup Stanisław Gądecki oraz 
Jakub Beczek z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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delegacja uczniów  
z niemiec

W piątek 23 maja 2014 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu odwiedziła niemiecka 
delegacja uczniów z Realschule w Salem. Wraz z nimi przybyli uczniowie 
z Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie oraz 
uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie 
wraz ze swoimi opiekunami.

Podczas spotkania odbyła się prezentacja, 
którą prowadził Tomasz Łubiński, Wicesta-
rosta Poznański. Uczniowie zapoznali się ze 
strukturą i funkcjonowaniem Powiatu Poznań-
skiego, a także możliwościami rozwoju zawo-
dowego. Prezentacja była ubarwiona zdjęcia-
mi szkół prowadzonych przez Powiat Poznań-
ski oraz zdjęciami sławnych osób, będących 

ich absolwentami m.in.: Moniki i Anny Ja-
gaciak. Wicestarosta starał się zainteresować 
uczniów ciekawymi anegdotami, które zostały 
odebrane przez nich z ogromnym zaintereso-
waniem.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmo-
sferze. Na zakończenie, każdy z uczestników 
otrzymał drobny upominek, w którym mógł 
znaleźć ciekawe informacje dotyczące Powiatu 
Poznańskiego oraz drobne gadżety promocyj-
ne. Po spotkaniu delegacja uczniów wyruszyła 
na poszukiwanie zaprezentowanych wcześniej 
atrakcji powiatu poznańskiego.

Katarzyna Kowalska 
Wydział EdukacjiWicestarosta starał się zainteresować uczniów ciekawymi aneg-

dotami.

Podczas spotkania odbyła się prezentacja, którą prowadził To-
masz Łubiński, Wicestarosta Poznański.
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Konsultacje społeczne

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyły się konsultacje 
społeczne projektu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu 
Poznańskiego 2014-2020”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele instytucji oraz 
organizacji zainteresowanych tematyką problemów społecznych w naszym 
powiecie.

– To bardzo ważne, że problemy społeczne 
są dostrzegane oraz, że wspólnymi siłami pró-
bujemy je rozwiązać. Istotne jest też to, aby 
wypracować najlepszą z możliwych koncep-
cję działań. Co jakiś czas należy też spraw-
dzać, czy nasz program jest realizowany – mó-
wił do zebranych Zygmunt Jeżewski, Członek 
Zarządu Powiatu Poznańskiego.

Na wstępie prowadzonych przez Elżbietę 
Bijaczewską, Dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Społecznej konsultacji wszyscy 
zebrani mieli okazję zapoznać się z projektem 
„Strategia rozwiązywania problemów spo-
łecznych Powiatu Poznańskiego 2014-2020”. 
Przedstawili go jego współautorzy, dr Ryszard 
Necel i dr Przemysław Nosal.

– Strategia ma swoją misję i wizję. Nasz 
projekt jest spójny na poziomie europejskim, 
krajowym i wojewódzkim. Wierzymy, że da 
nam skuteczne narzędzia działań do rozwią-

zywania problemów społecznych. Ma swoje 
cele strategiczne, cele operacyjne oraz zada-
nia – mówił dr Necel.

Cele strategiczne strategii to: wsparcie 
systemu opieki nad rodziną i dzieckiem, pro-
mocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalne-
go rynku pracy, integracja osób z niepełno-
sprawnościami, wzrost zakresu pomocy dla 
osób starszych i schorowanych – profilakty-
ka i przeciwdziałanie chorobom oraz rozwój 
i aktywizacja potencjału społecznego na rzecz 
rozwoju Powiatu Poznańskiego.

Projekt „Strategii rozwiązywania prob-
lemów społecznych Powiatu Poznańskie-
go 2014-2020” jest też dostępny do wglądu 
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu.

Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji

Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego 
oraz Elżbieta Bijaczewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie rozpoczęli konsultacje.

Dr Ryszard Necel i  dr Przemysław Nosal przedstawili projekt 
„Strategia rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Po-
znańskiego 2014-2020”.
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Powiatu Poznańskiego” 

życzy 
Redakcja


