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Powiat Poznański
doceniony za
inwestycję sportową
Nagrodę II stopnia przyznała Powiatowi Poznańskiemu kapituła konkursu „Budowa Roku 2013”.
Obiektem zgłoszonym do konkursu było boisko lekkoatletyczne przy LO im. M. Kopernika w Puszczykowie. Inwestycję
doceniono za walory estetyczne oraz funkcjonalne. Podkreślono
to, że będzie wykorzystywana na potrzeby rozwoju sportowego zarówno uczniów szkoły, jak i okolicznych mieszkańców.
Członkowie kapituły zgodnie uznali, że boisko było jednym
z najciekawszych obiektów w kategorii „Oświata i kultura ﬁzyczna”.
Konkurs „Budowa Roku 2013” zorganizował Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju. Celem Konkursu jest wyłonienie
obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się
wyniki realizacyjne. Konkurs służy promocji inwestorów i wykonawców.
Michał Dziedzic
Asystent Starosty
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Na początku lipca, na zaproszenie Jana
Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego oraz
Arkadego Radosława Fiedlera, posła na Sejm
RP oraz podróżnika, w powiecie poznańskim
gościł książę Cristóbal Colón de Carvajal
y Gorosábel, potomek odkrywcy Ameryki
w dwudziestym pokoleniu. Celem jego wizyty były obchody 40-lecia Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera, a także
promocja książki pt. „Chwała Andów”, której
autorem jest właśnie syn znakomitego pisarza, Radosław. Promocja publikacji odbyła
się dwukrotnie, najpierw w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, a później w Bibliotece
Miejskiej Centrum Animacji w Puszczykowie. Autor podkreślał, że Krzysztof Kolumb
stanowił dla niego źródło twórczej inspiracji,
to do niego zwracał się wielokrotnie, pisząc
swą książkę. Obecność na premierze jego potomka miała więc istotny wymiar symboliczny i osobisty.

Krzysztof Kolumb na puszczykowskiej Santa Marii.

czykowo i gminę Czerwonak, złożył wizytę
w fabryce Solaris Bus&Coach S.A. w Bolechowie, odwiedził poznańską Farę oraz
Katedrę. Spacerując po Starym Rynku miał
okazję zobaczyć również słynne poznańskie
koziołki. Z historią państwa polskiego mógł
się zapoznać odwiedzając jedno z najciekawszych i najnowocześniejszych muzeów
– „Bramę Poznania” oraz kolebkę naszej państwowości – Gniezno.
Karolina Korcz
Gabinet Starosty

Fot. Katarzyna Kazmucha

Nie jest to pierwsza wizyta Cristóbala
Colóna w naszym regionie. Sześć lat temu
uczestniczył w uroczystym odsłonięciu repliki słynnego statku „Santa Maria”. Tym razem
książę zwiedził między innymi gminę Pusz-

Fot. Katarzyna Kazmucha

Potomek Krzysztofa Kolumba
gościł w powiecie poznańskim

Na zdjęciu od lewej: Arkady Fiedler, Poseł Sejm RP, Elżbieta Janowska-Moniuszko, pracownik Kancelarii Sejmu RP, książę Krzysztof
Kolumb oraz Jan Grabkowski, Starosta Poznański na statku Santa Maria w Muzeum w Puszczykowie.
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Otwarcie kompleksu
sportowo-pożarniczego
XXV Mistrzostwa Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym odbyły się 18 czerwca
2014 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Komendy Miejskiej
PSP w Bolechowie. Do rywalizacji sportowej przystąpiło 74 zawodników
z 7 najlepszych drużyn województwa wielkopolskiego oraz reprezentacja
Szkoły Aspirantów PSP z Poznania.

Uroczystego otwarcia obiektu dokonali Jan Grabkowski Starosta Poznański oraz
nadbryg. Wojciech Mendelak Wielkopolski
Komendant Wojewódzki PSP. Ośmiu najlepszych zawodników walczyło o super puchar
Starosty Poznańskiego. Zaciętą rywalizację
wygrał Szymon Woźniak z Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, który na 3 piętro wspiął
się w czasie 15,49 sekundy.
XXV Mistrzostwa Wielkopolski w Dwuboju Pożarniczym wyłoniły zwycięzców
w trzech kategoriach. W klasyﬁkacji drużynowej – mistrzowską drużyną zostali strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,
na drugim miejscu uplasowali się strażacy
z Leszna, a na trzecim z Kalisza.
W konkurencji „drabina hakowa” zwyciężył Tomasz Musiał z KM PSP w Lesznie
uzyskując czas 15,7 s., miejsce drugie zajął
Krzysztof Gajewski z KP PSP Pile, z czasem
15,71 s., na trzecim miejscu uplasował się
Szymon Woźniak z KM PSP w Kaliszu, którego czas wyniósł 15,77 s.
W konkurencji „100 m – tor przeszkód”
zwyciężył Krzysztof Majcher z KM PSP
w Poznaniu uzyskując czas 17,35 s. Miejsce
drugie zajął Maciej Dajczak z KP PSP z Pleszewa z czasem 17,38 s., na miejscu trzecim
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Fot. Łukasz Sobolewski

Zawody rozegrane zostały na nowym
kompleksie sportowo-pożarniczym z tartanową nawierzchnią doﬁnansowanym ze środków
Powiatu Poznańskiego kwotą 380.000,00 zł.

Zmagania strażaków podczas XXV Mistrzostw Wielkopolski
w Dwuboju Pożarniczym w Bolechowie.

uplasował się Bartosz Mazurek z KP PSP
w Ostrowie Wielkopolskim, którego czas wyniósł 17,695 s.
Oddanie do użytku kompleksu sportowego przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8
jest kolejnym etapem jej modernizacji i rozwoju. Tu funkcjonuje zespół wyjazdowy Państwowego Ratownictwa Medycznego, Powiatowy Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz powiatowa baza materiałów
i sprzętu przeciwpowodziowego.
Sukcesywna
modernizacja
obiektu, w latach 1999–2013 kosztowała ponad
2.700.000,00 zł z czego blisko 2.100.000,00
pochodziły w budżetu Powiatu Poznańskiego.
Paweł Kurosz
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

Lider Ochrony Przeciwpożarowej
Poznania i Powiatu Poznańskiego
Odbywające się w Bolechowie XXV Mistrzostwa Wielkopolski w Dwuboju
Pożarniczym i oddanie do użytku obiektu przygotowanego do rozgrywania zawodów
sportowo-pożarniczych stały się okazją do wręczenia niezwykłych statuetek.
Kapituła Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu pod przewodnictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu nadbryg. Wojciecha Mendelaka ustanowiła i przyznała statuetki Lidera Ochrony Przeciwpożarowej Poznania i Powiatu Poznańskiego Janowi Grabkowskiemu, Staroście Poznańskiemu oraz Renacie
Ciurlik, Skarbnik Powiatu Poznańskiego.
Wręczenie statuetek nastąpiło podczas zakończenia wojewódzkich mistrzostw w dwuboju pożarniczym przy aplauzie strażaków
z całej Wielkopolski.
Ochrona przeciwpożarowa, zgodnie z deﬁnicją ustawową, polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia;
2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia;
3) prowadzenie działań ratowniczych.
Nadanie przez samych strażaków tytułu Lidera ochrony przeciwpożarowej Poznania i Powiatu Poznańskiego stanowi wyraz uznania i docenienia osobistego zaangażowania w zapewnienie sprawnego funkcjonowania krajowego
systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu poznańskiego. Powiat Poznański w latach
2000–2013 przeznaczył blisko 4.100.000,00 zł
dla jednostek PSP i OSP, ale także podjął działania na rzecz podnoszenia sprawności systemu
ochrony przeciwpożarowej poprzez wspólne
ćwiczenia, szkolenia, zawody.

Fot. Łukasz Sobolewski

Paweł Kurosz
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Renata Ciurlik, Skarbnik Powiatu Poznańskiego otrzymali statuetki z rąk nadbryg. Wojciecha
Mendelaka, Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (z prawej) oraz st. bryg. dr inż.
Witolda Rewersa, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (z lewej).
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Święto Policji w Komendzie
Miejskiej Policji w Poznaniu
18 lipca na placu Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu odbyły się uroczyste
obchody z okazji Święta Policji. Udział w uroczystościach wzięli m.in.
Przemysław Pacia, Wicewojewoda Wielkopolski, Jan Grabkowski, Starosta
Poznański, Tomasz Kayser, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania oraz insp.
dr Rafał Batkowski, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji.
Podczas uroczystości zostały wręczone
odznaczenia państwowe i resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie policyjne.

Fot. Izabela Twardecka

Wyróżnieni zostali także laureaci konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz
nagrody ﬁnansowe. Nagrodę ﬁnansową i tytuł
„Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”
otrzymał st. sierż. Jarosław Łopatka z Komisariatu Policji w Czerwonaku, II miejsce
zajął mł. asp. Wiesław Wrona z Komisariatu
Policji w Pobiedziskach, III nagrodę otrzymał
mł. asp. Leszek Wojtkowiak z Komisariatu
Policji w Mosinie.

Zwycięzcy konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”.

Fot. Izabela Twardecka

Z okazji swojego święta funkcjonariusze
z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu otworzyli ją dla zwiedzających. Zainteresowanie było bardzo duże. W programie znalazły
się takie atrakcje jak: zwiedzanie stanowiska
dowodzenia i kierowania, pokazy pojazdów
i sprzętu policyjnego a także gry i zabawy
dla najmłodszych.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański podczas uroczystości.
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i Zarządzania Kryzysowego
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„Koźlary” z główną nagrodą
Podczas sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 18 czerwca wręczone zostały
nagrody Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2013.

Druga nagroda Powiatu Poznańskiego
przypadła Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta
Chludowo. Celem działalności tej formacji
jest umuzykalnienie dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na instrumentach dętych,
zaznajomienie z polską kulturą muzyczną
oraz utworami kompozytorów światowych.
W 2013 roku Stowarzyszenie wielokrotnie
uczestniczyło w wydarzeniach kulturalnych
realizowanych dla lokalnej społeczności.
Orkiestra reprezentowała także Powiat Poznański na obchodach Święta Niepodległości, z okazji 11 listopada, organizowanych
na Litwie.
Trzecią nagrodę w konkursie otrzymał
Andrzej Horbik z Pobiedzisk. To wieloletni
kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Wiwaty”. W 2013 roku obchodził 40-lecie pracy
zawodowej i 50-lecie pracy artystycznej.
W minionym roku był organizatorem wielu
znaczących wydarzeń artystycznych i przedsięwzięć kulturalnych, a także wydał płytę
CD i śpiewnik „Muzyka naszego podwórka
– piosenki poznańskie i lwowskie”.

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

Fot. Tomasz Sikorski

Pierwszą nagrodę otrzymała Kapela Dudziarska „Koźlary” z Domu Kultury w Stęszewie. W roku 2013 grupa ta brała udział
w różnego rodzaju międzynarodowych przeglądach, festiwalach i innych wydarzeniach
kulturalnych, promując piękno folkloru muzycznego Wielkopolski. „Koźlary” wystąpiły m.in. na imprezach w Słowacji i Szkocji.
W minionym roku Kapela otrzymała także
certyﬁkat: „Najlepsze w Polsce” przyznany
przez Towarzystwo Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Jan Grabkowski, Starosta Poznański w towarzystwie Krzysztofa Robaszyńskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
w Poznaniu oraz Grażyny Głowackiej, Przewodniczącej Komisji
Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki wręcza nagrodę Kapeli Dudziarskiej „Koźlary”.

Nagrody Powiatu Poznańskiego przyznawane są od 2011 roku za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości
artystycznej, popularyzacji i upowszechniania kultury oraz organizowania działalności
kulturalnej. Mogą je otrzymać twórcy, artyści, organizatorzy i promotorzy działalności
kulturalnej, popularyzatorzy kultury, pracownicy instytucji kultury, nauczyciele szkół
artystycznych oraz podmioty prowadzące
działalność kulturalną.
Tomasz Sikorski
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
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Raport o bezrobociu absolwentów
17 czerwca 2014 roku został opublikowany po raz czternasty „Raport o bezrobociu
absolwentów szkól ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego”.
W siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczył Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz
Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu
Poznańskiego.
Starosta Poznański zwrócił szczególną
uwagę na wypływające z Raportu wnioski
dotyczące powiązania edukacji z potrzebami
rynku pracy. Szkoły Powiatu Poznańskiego
– powiedział Starosta – nawiązują kontakty z pracodawcami, by dać młodzieży szansę
praktycznej nauki zawodu. Współpracujemy
z ﬁrmami, np. z Volkswagenem i dajemy młodym ludziom możliwość nauki w nowoczesnym
zakładzie, a na najlepszych z nich czeka praca.

•

•
•
•

zwiększenia dostępności doradztwa zawodowego jako niezbędnego elementu
procesu wyboru kierunku kształcenia,
wykorzystania potencjału pracodawców
na rzecz podnoszenia jakości kształcenia praktycznego (współpraca w zakresie
praktyk, staży),
konieczności dalszego podnoszenia jakości kształcenia oraz reagowania systemu
edukacji na potrzeby rynku pracy,
promocji przedsiębiorczości,
promocji kształcenia ustawicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące danych z Raportu znajdują się na stronie:
www.absolwenci.poznan.pl
Magdalena Morze
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

Fot. Magdalena Morze

Każdego roku autorzy Raportu zwracają
uwagę na najważniejsze kwestie. Artykułowane problemy od wielu lat koncentrują się
wokół konieczności podjęcia działań w następujących obszarach:

•

Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego podczas konferencji prasowej
przedstawili najważniejsze problemy zawarte w tegorocznym raporcie.
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Nowa sala rewalidacyjna dla
uczniów SOSW w Mosinie

Po uroczystym otwarciu sali odbyły się
prezentacje różnych form aktywności podejmowanych przez uczniów Ośrodka m.in.
pierwsza pomoc, Szkoła Ruchu Drogowego,
warsztaty wikliniarskie, warsztaty plastyczne,
warsztaty garncarskie, zajęcia sportowe, warsztaty stolarskie, stymulacja polisensoryczna,

Fot. Kamila Wojszcz

W Dniu Aktywności Osób Niepełnosprawnych – 5 czerwca 2014 r., Tomasz Łubiński Wicestarosta Poznański otworzył nową
salę rewalidacyjną dla uczniów Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Część rewalidacyjna została zaprojektowana w pomieszczeniach nieużytkowych po
byłej kotłowni opałowej, jej powierzchnia
to ok. 250 m. Sala powstała w ramach I etapu przebudowy budynku internatu Zespołu Szkół w Mosinie. W ramach I etapu przy
internacie wybudowano również windę osobową i zmodernizowano plac wewnętrzny
z miejscami parkingowymi. Koszt inwestycji
to ok. 1,6 mln zł. Całość została sﬁnansowana
ze środków Powiatu Poznańskiego.

Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański w towarzystwie Bożeny
Mazur, Dyrektor Ośrodka i oraz Wiesława Kowalskiego, przedstawiciela Rady Rodziców uroczyście otwiera nową salę rewalidacyjną.

zajęcia w ramach projektu „Aktywnie i zdrowo”, zabawy ruchowe. Goście mogli również
podziwiać występy ośrodkowego kółka teatralnego, a także zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych placówek.
Sala rewalidacyjna ma służyć procesom
edukacyjnym, terapeutycznym i wychowawczym w usprawnianiu zaburzonych funkcji
rozwojowych i intelektualnych osób niepełnosprawnych.
Fot. Kamila Wojszcz

Obecnie w ośrodku kształci się 117 uczniów.
Kamila Wojszcz
Asystent Starosty
Goście mogli również podziwiać występy ośrodkowego kółka teatralnego.
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Największa inwestycja drogowa
Powiatu Poznańskiego już otwarta
Trzy lata, prawie trzy kilometry nowoczesnej drogi, trzy źródła ﬁnansowania
i blisko 30 mln złotych. Starosta Poznański w niedzielę, 27 lipca 2014 roku
otworzył największą inwestycję drogową w historii Powiatu Poznańskiego,
jedną z największych w skali województwa wielkopolskiego, a nawet w kraju. –
Nowe połączenie drogi powiatowej Swarzędz-Jasin z drogą krajową 92 to przykład
inwestycji, która zmieni całkowicie układ komunikacyjny w tej części powiatu.
Dziś w naszych działaniach nie ograniczamy się wyłącznie do remontów dróg.
Dzięki temu, że nasze projekty są wysoko oceniane, otrzymujemy dotacje. A to
z kolei sprawia, że możemy zmierzyć się z inwestycjami, których koszt liczony jest
w dziesiątkach milionów złotych – mówi Jan Grabkowski, Starosta Poznański.
mym, inwestycja prowadzona przez Powiat
Poznański ułatwi komunikację w swarzędzkiej streﬁe przemysłowej.
– Dla każdego kierowcy, który przejeżdża dzisiaj ul. Polną i korzysta z istniejącego
wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi
wojewódzkiej, powstanie nowego obiektu
w ul. Rabowickiej to znaczące udogodnienie.
Rozłożenie potoków ruchu pomiędzy te dwa
wiadukty rozdzieli ruch ze strefy aktywizacji
od ruchu z kierunku Zalasewa, Środy Wielkopolskiej – wyjaśnia Jan Grabkowski, Starosta Poznański.

Fot. Andrzej Przybylski

Wiadukt w Swarzędzu wraz z nowymi
drogami i kompleksową przebudową skrzyżowania z DK 92 odciąży tysiące zmotoryzowanych mieszkańców Swarzędza, którzy
od niedzielnego popołudnia mogą sprawnie
i co najważniejsze bezpiecznie wyjeżdżać
z ulic położonych w południowej części
Swarzędza. Do tej pory bowiem jadące ulicą Polną sznury ciężarówek uniemożliwiały sprawne wydostanie się mieszkańców,
szczególnie z podporządkowanej ulicy
Średzkiej. Po oddaniu nowego wiaduktu nad
torami kolejowymi w miejscowości Jasin
sytuacja zdecydowanie się poprawi. Tym sa-

Wiadukt nad linią kolejową E-20 – I etap inwestycji.
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Stworzenie nowego układu komunikacyjnego nad linią kolejową i połączenia z drogą
krajową było konieczne. Bez wątpienia wpłynie to na poprawę jakości życia mieszkańców
Gminy Swarzędz oraz wszystkich pozostałych
osób korzystających z wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej.
Przypomnijmy, że inwestycja rozpoczęła
się w 2012 roku i była podzielona na 2 etapy. W lipcu 2013 roku zakończył się pierwszy
etap tego zadania, by w następnym miesiącu
– sierpniu Starosta Poznański podpisał umowę
z wykonawcą drugiego etapu tego zadania –
ﬁrmą Colas.
W ramach pierwszego etapu, który na podstawie porozumienia z Powiatem Poznańskim
realizowała Gmina Swarzędz, wybudowano
wiadukt nad linią kolejową E-20 wraz z łącznikiem pomiędzy drogą krajową nr 92 i ulicą
Rabowicką. Końcowy odbiór robót nastąpił
14 sierpnia 2013 r.

W ramach pierwszego i drugiego etapu
przebudowanych zostało łącznie 2,7 kilometra dróg.
Wartość pierwszego etapu wyniosła
18,9 mln zł. Gmina Swarzędz współﬁnansowała I etap inwestycji w 50 procentach. Pozostałe 50 procent pokrył Powiat Poznański,
który otrzymał doﬁnansowanie z rezerwy
subwencji ogólnej budżetu państwa – w wysokości 8,9 mln złotych.
Z kolei, drugi etap inwestycji jest ﬁnansowany ze środków Powiatu Poznańskiego
i Gminy Swarzędz, a także ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Wartość umowy
z wykonawcą opiewa na kwotę 9,7 mln zł,
z czego dotacja unijna wynosi 4 mln złotych.
Katarzyna Wozińska-Gracz
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Fot. Leszek Garwacki

Drugi etap prowadził samodzielnie Powiat
Poznański. Objął on budowę skrzyżowania
(z sygnalizacją świetlną) z drogą krajową nr
92 wraz z łącznikami do dróg serwisowych
oraz przebudowę ulicy Rabowickiej wraz

z budową ekranów akustycznych. W ramach
tych prac wykonana została m.in. nowa konstrukcja nawierzchni, nowe oświetlenie drogowe oraz odwodnienie drogi. Oddanie inwestycji do użytku nastąpiło 27 lipca.

Skrzyżowanie z drogą krajową nr 92 – II etap inwestycji.
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Nagroda Starosty Poznańskiego 2014
Znasz kogoś, kto działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej powiatu
poznańskiego? Kogoś kto wspiera, aktywizuje i integruje mieszkańców swojej
okolicy? A może prowadzi projekty z zakresu kultury, edukacji, sportu czy
promocji zdrowia?
Jeśli tak, zgłoś jego kandydaturę do Nagrody Starosty Poznańskiego 2014!

Celem tego wyróżnienia jest uhonorowanie mieszkańców i podmiotów z powiatu poznańskiego, które poprzez działalność gospodarczą i obywatelską przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej. Nagroda przyznawana jest osobom ﬁzycznym, prawnym lub
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej w trzech kategoriach:
1. przedsiębiorczości,
2. inicjatyw obywatelskich,
3. organizacji pozarządowych.
Nagrodę przyznaje się za działania na
rzecz lokalnej społeczności powiatu poznańskiego. Wybór następuje wg. kryteriów
wskazanych w Regulaminie przyznawania
Nagrody Starosty Poznańskiego, do których
należy m.in.: działalność na rzecz ochrony
środowiska, kształtowanie pozytywnych postaw wśród mieszkańców powiatu, wykazywanie się postawą prospołeczną w prowadzeniu działalności, stosowanie zasad biznesu
odpowiedzialnego społecznie, inicjowanie
nowatorskich form aktywności społeczno-kulturalnej, rozwijanie powiatowego środowiska artystycznego, wspieranie i upowszechnianie wolontariatu, aktywizowanie w tym
celu społeczności lokalnych, dbanie o ochronę
dziedzictwa kulturowego i troska o lokalne
zabytki, realizacja inicjatyw na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich w powiecie poznańskim,
organizacja akcji edukacyjnych i popularyzatorskich z zakresu wiedzy o regionie, społeczeństwie obywatelskim, przedsiębiorczości.
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Z wnioskiem o przyznanie Nagrody może
wystąpić m.in.: grupa co najmniej 100 mieszkańców powiatu poznańskiego, grupa co najmniej trzech organizacji społecznych lub stowarzyszeń, organy oraz jednostki pomocnicze
gmin z powiatu poznańskiego.
Wniosek musi być podpisany i zawierać
dane identyﬁkujące kandydata, informacje
dotyczące dotychczasowej działalności oraz
uzasadnienie wskazujące znaczenie osiągnięć kandydata dla powiatu poznańskiego.
Ponadto wniosek powinien zawierać informację o dotychczas otrzymanych nagrodach
i wyróżnieniach, ze szczególnym wyróżnieniem tych o charakterze lokalnym oraz wskazanie kategorii Nagrody, do której kandydat
jest zgłaszany.
Wnioski można składać od 1 sierpnia do 1 listopada 2014 r. poprzez e-mail
michal.dziedzic@powiat.poznan.pl lub pocztą na adres:
Gabinet Starosty, Starostwo Powiatowe
ul. Jackowskiego 18
60–509 Poznań
Pełny regulamin dostępny na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl
Michał Dziedzic
Asystent Starosty
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UCHWAŁY
podjęte podczas Sesji Rady Powiatu w Poznaniu
w dniu 18 czerwca 2014 roku
Uchwała Nr XLI/399/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.
595 ze zm.) oraz art. 57 § 7 i 8 w zw. z art. 3 pkt 3 i pkt 8
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 marca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595
z późn. zm.), oraz art. 9 ust. 1 pkt. 3 ppkt. a, art. 9 ust. 3
w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr
5, poz.13 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.
Rada Powiatu Poznańskiego przyjmuje „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego na lata 2015–2025”, który
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1.

§ 2.

Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu ro złożenia na raty lub odroczenia terminu płatności opłat
oraz niepodatkowych należności budżetowych oraz
ich zaległości, stanowiących dochód budżetu powiatu poznańskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 3.

§ 2.

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

Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% ogłaszanej
na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze
zm.) stawki odsetek za zwłokę.

Uchwała Nr XLI/401/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

§ 3.
Przepisy § 1 i 2 stosuje się również do odroczonych lub
ro złożonych na raty należności następców prawnych
oraz osób trzecich.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała Nr XLI/400/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu
Poznańskiego na lata 2015–2025”.
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w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1890P.
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, Dz. U.
z 2014 r. poz.379) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 260
z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 843, poz. 1543), Rada
Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Powierza się Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu
drogą powiatową nr 1890P Grzebienisko – Jankowice
w zakresie dotyczącym:
1) opracowania dokumentacji technicznej dla budowy
chodnika w ciągu ul. Ogrodowej na odcinku od ul.
Poznańskiej w m. Jankowice do działki oznaczonej
w ewidencji jako działka nr 122 obręb Jankowice;
2) budowy chodnika w ciągu ul. Ogrodowej na
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odcinku od ul. Poznańskiej w m. Jankowice do
działki oznaczonej w ewidencji jako działka nr
122 obręb Jankowice;
3) bieżącego utrzymania chodnika, o którym mowa
w pkt 1 i 2;
będące zadaniem powiatu.
2. Powierzenie zadania w zakresie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje na okres do dnia 31 grudnia 2014 r. a w zakresie, o którym mowa ust. 1 pkt 3 na
czas nieokreślony.

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

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

§ 4.

1) opracowania dokumentacji technicznej dla budowy chodnika w ciągu ul. Skórzewskiej na odcinku od istniejącego chodnika (na wysokości dz. nr
62/4, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne)
do ronda na ul. Bukowskiej;
2) budowy chodnika w ciągu ul. Skórzewskiej na odcinku od istniejącego chodnika (na wysokości dz.
nr 62/4, obręb Wysogotowo, gm. Tarnowo Podgórne) do ronda na ul. Bukowskiej;
3) bieżącego utrzymania chodnika, o którym mowa
w pkt 1 i 2;
będące zadaniem powiatu.
2. Powierzenie zadania w zakresie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje na okres do dnia 31 grudnia 2014 r. a w zakresie, o którym mowa ust. 1 pkt 3 na
czas nieokreślony.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
Uchwała Nr XLI/402/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.

§ 4.
w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2405P.
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, Dz. U.
z 2014 r. poz.379) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 260
z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 843, poz. 1543), Rada
Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Powierza się Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu
drogą powiatową nr 2405P Przeźmierowo – Poznań
w zakresie dotyczącym:
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XLI/403/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2405P.
Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r.
poz. 595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U.
z 2014 r. poz.379) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 260
z późn. zm.: Dz. U z 2013 r. poz. 843, poz. 1543), Rada
Powiatu uchwala, co następuje:
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§ 1.
1. Powierza się Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu
drogą powiatową nr 2405P Przeźmierowo – Poznań
w zakresie dotyczącym:
1) opracowania dokumentacji technicznej dla budowy
chodnika w ciągu ul. Rynkowej na odcinku od ul.
Sosnowej do ul. Bukowskiej w m. Przeźmierowo;
2) budowy chodnika w ciągu ul. Rynkowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Bukowskiej w m. Przeźmierowo;
3) bieżącego utrzymania chodnika, o którym mowa
w pkt 1 i 2;
będące zadaniem powiatu.
2. Powierzenie zadania w zakresie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, następuje na okres do dnia 31 grudnia 2014 r. a w zakresie, o którym mowa ust. 1 pkt 3 na
czas nieokreślony.

ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 509, Dz. U. z 2013 r.
poz. 1650, Dz. U. z 2014 r. poz. 567, Dz. U. z 2014 r. 598)
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych Powiatu Poznańskiego 2014–2020 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XLI/405/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

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

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie
Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2014.
Na podstawie art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz.
379) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 3.

§ 1.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.

Udziela się Gminie Dopiewo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację w roku 2014 zadań
własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie
połączenia autobusowego z Dopiewa do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w wysokości 26 400,00 zł
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych).

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XLI/404/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego
2014 – 2020.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U.
z 2014 r. poz. 379) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182
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§ 2.
1. Kwota, o której mowa w § 1 przekazana zostanie
w roku 2014.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej,
o której mowa w § 1 określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Dopiewo a Powiatem Poznańskim.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.
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§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XLI/406/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu
do zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia budżetowego
w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego 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 następuje:

§ 1.
W uchwale Rady Powiatu Poznańskiego Nr XL/396/
IV/2014, z dnia 27 maja 2014r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu
Powiatu Poznańskiego w roku 2014 i 2015, wprowadza
się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do
zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków i rozchodów nie mających pokrycia
budżetowego w planowanych dochodach budżetu
Powiatu Poznańskiego w roku 2014 i 2015”.
2) § 1.1. otrzymuje brzmienie:
„Postanawia się upoważnić Zarząd Powiatu do
zaciągnięcia kredytu bankowego do wysokości 17.000.000 zł na sfinansowanie wydatków
i rozchodów nie mających pokrycia budżetowego
w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2014 i 2015.”

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

wieczystego gruntu i prawie współwłasności budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 05.06.1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013.595 j.t.), art.
13 ust. 1, ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 ze zm.) Rada
Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na zbycie udziału wynoszącego
18/100 części w prawie współużytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zielonej 8, oznaczonej geodezyjnie: obręb Poznań, ark.
mapy 28, działka nr 35/2 o pow. 0,2647 ha, zapisana
w księdze wieczystej P01P/00111431/5 oraz działka nr
34/3 o pow. 0,0010 ha, zapisana w księdze wieczystej
P01P/00287506/6 oraz w prawie współwłasności budynku położonego na przedmiotowych działkach.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XLI/408/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie: obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w miejscowości Bolechowo,
gmina Czerwonak.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia
05.06.1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 595 ze zm.); art. 3051 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.; poz.
121) oraz art. 25b ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014. poz. 518)
Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XLI/407/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 18/100 części w prawie współużytkowania
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1. Zezwala się na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków jako: jednostka
ewidencyjna: Czerwonak, obręb: Nr 0015, Bolechowo-Osiedle, ark. mapy 1:
– działka nr 45/12 o pow. 0,5677 ha, zapisana w księdze wieczystej PO1P/00149288/2,
– działka nr 45/13 o pow. 0,3978 ha, zapisana w księdze wieczystej PO1P/00229306/0, ograniczonym
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prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu, na czas nieoznaczony.
2. Służebność przesyłu ustanawia się na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego: „PRESSTERM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolechowie k/
Poznania, ul. Obornicka 1, 62–005 Owińska, REGON:
639805051, NIP: 777–25–21–725 wpisanej do KRS-u
pod numerem: 0000031052.
3. Szczegółowy sposób i zakres korzystania z nieruchomości obciążonych prawem służebności przesyłu
określi umowa zawarta między stronami.

(zgodnie z załącznikiem nr 1A).
2. W dochodach, o których mowa w ust.1 dokonuje
się następujących zmian:
1) zwiększa się o kwotę 10.000 zł dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego innymi ustawami oraz zadań
wykonywanych na mocy porozumień, które
po zmianach wynoszą w kwocie 18.744.986 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2.

W paragrafie 2:
1. Zwiększa się o kwotę 119.329 zł wydatki budżetu
Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 240.516.346 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2),
w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 112.829
zł, które po zmianie wynoszą 197.233.295 zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 2A),
2) zwiększa się o kwotę 6.500 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 43.283.051 zł,
(zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym zwiększa się o kwotę 50.000 zł dotacje majątkowe,
które po zmianie wynoszą 8.951.605 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2C).
2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt.1 dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego innymi ustawami oraz zadań
wykonywanych na mocy porozumień, które
po zmianach wynoszą w kwocie 18.744.986 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 2),
2) zwiększa się o kwotę 145.571 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które po
zmianie wynoszą 97.011.251 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
3) zmniejsza się o kwotę 9.464 zł świadczenia na
rzecz osób fizycznych, które po zmianach wynoszą
7.070.738 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
5) zwiększa się o kwotę 18.000 zł wydatki przeznaczone na dotacje bieżące udzielane z budżetu,
które po zmianach wynoszą 4.000.876 zł (zgodnie
z załącznikiem nr 6), w tym:
a) zwiększa się o kwotę 8.000 zł dotacje celowe
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, które po zmianach wynoszą
74.400 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6A),
b) zwiększa się o kwotę 10.000 zł dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, które po zmianach wynoszą 3.011.040 zł,

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XLI/409/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014

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 grudnia 2013r. Nr XXXV/326/IV/2013 w sprawie uchwalenia 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.,
zmienionej uchwałą Rady z dnia 27 maja 2014r. nr
XL/397/IV/2014r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
W paragrafie 1:
1. Zwiększa się o kwotę 119.329 zł dochody budżetu
Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą 232.800.558 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1),
w tym:
1) zwiększa się o kwotę 119.329 zł dochody bieżące, które po zmianie wynoszą 215.421.023 zł
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(zgodnie z załącznikiem nr 6B),

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.
W paragrafie 7:
Zmniejsza się o kwotę 46.727 zł rezerwy, które po
zmianie wynoszą 1.569.100 zł, (zgodnie z załącznikiem
nr 10), w tym:
1. rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 6.727 zł, która po zmianie wynosi 705.230 zł przeznaczoną na
wydatki bieżące,
4. zmniejsza się o kwotę 40.000 rezerwę celową na
finansowanie zadań z zakresu oświaty, która po
zmianie wynosi 48.870 zł.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014r.
Uchwała Nr XLI/410/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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,
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, zmienionej uchwałą Rady
z dnia 27 maja 2014r. Nr XL/398/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 przyjętych wartości.
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§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr XLI/411/IV/2014
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo.
Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595
ze zm.: Dz. U. z 2013 r., poz. 645; Dz. U. z 2014, poz.
379) oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.:
Dz. U. z 2013 r., poz. 938; poz. 1646; Dz. U. z 2014 r.,
poz. 379) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.: Dz. U.
z 2007 r. Nr 191, poz. 1370; Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.
1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857; Dz. U. z 2011 r.
Nr 234, poz. 1385; Nr 139, poz. 814; Nr 207, poz. 1230;
Dz. U. z 2012 r., poz. 354; Dz. U. z 2013 r., poz. 193;
poz. 1609; Dz. U. z 2014 r., poz. 379), Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Dopiewo pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, na realizację zadania pn.: Budowa
sieci kanalizacyjnej z przyłączeniem do oczyszczalni
gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach, w kwocie 524 373,00 zł,
co stanowi 80% szacunkowej wartości zadania, w tym:
– 50 000,00 zł w roku 2014, z przeznaczeniem na dokumentację projektową,
– 474 373,00 zł w roku 2015, z przeznaczeniem na
wykonawstwo inwestycji.

§ 2.
Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej,
o której mowa w § 1, określone zostaną w umowie zawartej między Gminą Dopiewo a Powiatem Poznańskim.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu
od 26 maja do 13 czerwca 2014 r.
Zarząd Powiatu odbył 6 protokołowanych
posiedzeń: 26, 29 maja, 2, 3, 10, 13 czerwca
2014 r.

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 8 postanowień
(w tym 2 postanowienia o nieuzgodnieniu),
2. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej
w uchwale nr 2546/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na współorganizację
VII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań,
które odbyło się w dniu 7 maja 2014 r. dot. kwot
przeznaczonych na usługi gastronomiczne i wynajem powierzchni wystawienniczej (nastąpiła zamiana kwot na poszczególne wydatki),
3. w sprawie udzielenia dotacji na odstrzał redukcyjny lisów i jenotów w ogólnej wysokości
19.992,00 zł (16,66 zł brutto/sztukę) z podziałem
na poszczególne Koła Łowieckie:
a. Koło Łowieckie nr 80 SŁONKA
1.166,20
b. Koło Łowieckie nr 21 JAWOR
1.082,90
c. Koło Łowieckie nr 20 KOGUT
1.332,80
d. Koło Łowieckie nr 2 RATUSZ
1.166,20
e. Koło Łowieckie nr 13 LIS
2.499,00
f. Koło Łowieckie nr 3 ZŁOTA KIELNIA 999,60
g. Koło Łowieckie nr 9 DIANA
1.166,20
h. Koło Łowieckie nr 32 LIS
999,60
i. Koło Łowieckie nr 23 OMYK
1.249,50
j. Koło Łowieckie nr 86 SOKÓŁ
1.666,00
k. Koło Łowieckie nr 8 SZARAK
999,60
l. Koło Łowieckie nr 56 ROGACZ
999,60
m. Koło Łowieckie nr 38 PRZELATEK
999,60
n. Koło Łowieckie nr 81 DROP
1.332,80
o. Koło Łowieckie nr 1 HUBERT
666,40
p. Koło Łowieckie nr 103 KARINO
1.666,00
Kilkuletnie działania kół łowieckich polegające na
przeprowadzeniu odstrzałów redukcyjnych lisów i jenotów przynoszą wymierne efekty w postaci zmniejszenia populacji tych zwierząt zagrażających drobnej
zwierzynie, a zwłaszcza ptactwu, młodym sarnom, populacji zająca oraz ograniczenia siedlisk wścieklizny.
Odstrzał redukcyjny służy przywróceniu równowagi
ekologicznej w środowisku,
4. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie
zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest
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dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby
wykonania modernizacji i rozbudowy systemu kolejkowego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, służącego do zarządzania obsługą
klientów; zatwierdzenia NWZ; powołania komisji
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach
został zapraszany iFlow sp. z o.o. – Warszawa,
5. w sprawie zaopiniowania projektu Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica na
lata 2013–2016 z perspektywą na lata 2017–2020.
Opinia stanowi załącznik do uchwały,
6. w sprawie wyrażenia zgody na organizację spotkania z krwiodawcami powiatu poznańskiego w dn.
4 czerwca 2014 r. i przeznaczenia na ten cel kwoty
9.500,00 zł brutto (z przeznaczeniem na usługę cateringową, zakup kwiatów, statuetek, prowadzenie
oraz występ artystyczny),
7. w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji
konkursu „Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego”. W oparciu o protokół Komisji konkursowej
z dn. 24 kwietnia 2014 r. Zarząd Powiatu przyznał:
– I nagrodę finansową w wysokości 3.500,00 zł
netto i tytuł Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego,
– II nagrodę finansową w wysokości
2.000,00 zł netto,
– III nagrodę finansową w wysokości
1.500,00 zł netto,
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas
obchodów Święta Policji w dniu 18 lipca 2014 r.,
8. w sprawie powołania komisji ds. przyznania pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych przez
Powiat Poznański w następującym składzie: Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński – Przewodniczący
komisji, Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Dorota
Iwanowska, Przedstawiciel ZNP Barbara Fąka-Jankowiak, Przedstawiciel Komisji Oświaty i Wychowania Rady Powiatu Barbara Antoniewicz, Przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
Rady Powiatu Andrzej Laskowski, Pracownik Wydziału Edukacji Agnieszka Przybylska,
9. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Skupio do reprezentowania i udziału
w imieniu Powiatu Poznańskiego w spotkaniu
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu
Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA w dniu 27 maja 2014 r.,
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10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii
Nauk – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w Poznaniu dotyczącej udzielenia licencji na korzystanie z systemu komputerowego
wspomagania procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych „Nabór”, na kwotę 5.434,30 zł brutto,
11. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie aktualizacji podstawowej dokumentacji zabytków w postaci studium archeologicznego dla miasta Buk,
gm. Buk, powiat poznański, zawierającego tekst
i część graficzną przez firmę Henryk Machajewski
z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 9.000,00 zł brutto,
12. w sprawie powołania biegłego w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy sprzętu specjalistycznego na potrzeby projektu
„Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach” – pana Konrada
Łukaszewicza – Grodzisk, z którym zostanie zawarta umowa na kwotę 9.000,00zł brutto. Funkcja
biegłego pełniona będzie do dnia zawarcia umowy
z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania na dostawy sprzętu specjalistycznego na potrzeby projektu,
13. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach
zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.
272.3.00023.2013 z dn. 18.07.2013 r. dot. przedsięwzięcia pn. Przebudowa budynków magazynowo-gospodarczych oznaczonych symbolami D i 8
i zmiana sposobu użytkowania dla potrzeb SOSW
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 wraz rozbudową o łącznik, zatwierdzenia
NWZ, powołania komisji przetargowej. Do udziału
w negocjacjach został zaproszony Zakład Ogólnobudowlany KOMPLEX Wycisk Zbigniew- Tulce,
14. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zamówienia uzupełniającego do
umowy z dn. 23.07.2013 r. dot. przedsięwzięcia pn.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
przebudowy budynków magazynowo-gospodarczych oznaczonych symbolami D i 8 wraz ze zmianą sposobu użytkowania, dla potrzeb SOSW dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 wraz rozbudową o łącznik, zatwierdzenia
NWZ, powołania komisji przetargowej. Do udziału w negocjacjach został zaproszony MD- Projekt
Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz
Śródecki z siedzibą w Kostrzynie Wlkp.,
15. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi
oraz zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum
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Pomocy Rodzinie do podejmowania wszelkich
czynności związanych z realizacją projektu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu
poznańskiego”, w ramach Priorytetu 7 Promocja
integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
a w szczególności do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, zawarcia umowy
o dofinansowanie, zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji projektu, zawierania umów cywilnoprawnych wymaganych procesem wdrażania
projektu, podpisywania wniosków o płatność, finansowego i merytorycznego rozliczania projektu
zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie,
16. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
przebudowę pomieszczeń Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91. Zarząd
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Firmę Instalacyjno-Budowlaną WIELĄDEK Tomasz Wielądek z siedzibą w Chodzieży, która zaproponowała
realizację zamówienia za kwotę 613.752,91 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został
na okres do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Na realizację zamówienia planowano przeznaczyć
kwotę 699.956,76 zł brutto. W postępowaniu złożono 7 ofert, do kwoty 964.607,62 zł brutto,
17. w sprawie zatwierdzenia rozliczeń dotacji na zwrot
kosztów utrzymania dzieci z powiatu poznańskiego w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów
w roku 2013. Wszystkie powiaty, które otrzymały
dotacje przedłożyły rozliczenia otrzymanych środków. Po dokonaniu oceny rozliczeń stwierdzono:
1) w rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze:
– przekazano dotacje w wysokości
2.388.828,48 zł – na rzecz 18 powiatów,
– rozliczono kwotę dotacji 2.380.642,88 zł,
– ustalono kwotę do zwrotu 8.185,60 zł;
2) w rozdziale rodziny zastępcze:
– przekazano dotacje w wysokości
738.643,18 zł – na rzecz 21 powiatów,
– rozliczono kwotę dotacji 736.277,70 zł,
– ustalono kwotę do zwrotu 2.365,48 zł,
18. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na świadczenie
powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Zarząd wyraził zgodę na
zawarcie umowy z wykonawcą zaproszonym do
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19.

20.

21.

22.

23.

wzięcia udziału w negocjacjach, tj. Pocztą Polską
S.A. z siedzibą w Warszawie, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 1.388.013,60 zł
brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany został na okres do 18 miesięcy. Zadanie będzie
realizowane do wykorzystania kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację zamówienia, tj.
1.388.169,58 zł brutto,
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego do wysokości 17.000.000,00 zł (w tym:
6.000.000,00 zł w 2014 r. i 11.000.000,00 zł w 2015 r.)
z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie
mających pokrycia budżetowego w planowanych
dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego na rok
2014 i w WPF na lata 2014–2018; zatwierdzenia
SIWZ; powołania komisji przetargowej,
w zmiany uchwały Nr 2488/2014 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie
ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014,
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu w następującym
składzie: przedstawiciele organu prowadzącego
szkołę: Tomasz Łubiński – przewodniczący komisji, Renata Ciurlik, Barbara Antoniewicz, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
Adela Łabuzińska, Aleksandra Kuź, przedstawiciel
Rady pedagogicznej: Barbara Świder, przedstawiciel Rady Rodziców: Ewa Kałek, przedstawiciel
ZNP: Katarzyna Kmieciak. Tryb i zasady działania
komisji konkursowej określa Regulamin konkursu,
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Bolechowie w następującym składzie: przedstawiciele organu prowadzącego szkołę: Tomasz Łubiński – przewodniczący komisji, Renata Ciurlik,
Barbara Antoniewicz, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Adela Łabuzińska,
Aleksandra Kuź, przedstawiciel Rady Pedagogicznej: Małgorzata Stężycka, przedstawiciel Rady Rodziców: Włodzimierz Marciniak, przedstawiciel
ZNP: Kalina Grzelak, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”: Wojciech Misko, Izabela Lorenz (członek
rezerwowy). Tryb i zasady działania komisji konkursowej określa Regulamin konkursu,
w sprawie przekazania środków na organizację
zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz ustalania wysokości stawki godzinowej w związku z realizacją
projektu „Promocja zdrowia poprzez sport- zespół
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przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznańskim”, w następującej wysokości:
ZS Rokietnica
14.700,00 zł
ZS Bolechowo
9.500,00 zł
SOS-W Mosina
5.700,00 zł
SOS-W Owińska
4.500,00 zł
ZS Mosina
26.000,00 zł
DD Kórnik-Bnin
4.800,00 zł
OWR Kobylnica
5.996,00 zł,
Zarząd zaakceptował wysokość stawki godzinowej
(lekcyjnej) w kwocie 50,00 zł brutto,
24. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 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. Zarząd zatwierdzał wybór oferty
złożonej przez SYSTHERM Danuta Gazińska sp.j,
z siedzibą w Poznaniu, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 239.850,00 zł brutto.
Termin wykonania zadania zaplanowany został na
okres do 15 tygodni od daty podpisania umowy,
25. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy z dnia 18.07.2013 r. dotyczącej przedsięwzięcia
pn.: Przebudowa budynków magazynowo-gospodarczych oznaczonych symbolami D i 8 i zmiana
sposobu użytkowania dla potrzeb SOSW dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9,
wraz rozbudową o łącznik. Zarząd wyraził zgodę
na zawarcie umowy z wykonawcą zaproszonym
do wzięcia udziału w negocjacjach tj. Zakładem
Ogólnobudowlanym KOMPLEX Wycisk Zbigniew
z siedzibą w Tulcach, który zaproponował realizację
zamówienia za kwotę 78.900,00 zł brutto. Termin
wykonania zadania zaplanowany został na okres do
3 tygodni od dnia przekazania terenu budowy,
26. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na pełnienie
nadzoru inwestorskiego w ramach zamówienia
uzupełniającego do umowy z dnia 23.07.2013 r.
dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją przebudowy budynków magazynowo-gospodarczych oznaczonych
symbolami D i 8 wraz ze zmianą sposobu użytkowania, dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9, wraz
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30.
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z rozbudową o łącznik. Zarząd wyraził zgodę na
zawarcie umowy z wykonawcą zaproszonym do
wzięcia udziału w negocjacjach tj. MD – Projekt
Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz
Śródecki z siedzibą w Kostrzynie Wlkp., który
zaproponował realizację zamówienia za kwotę
1.600,00 zł brutto. Termin wykonania zadania zaplanowany został na okres do 3 tygodni od dnia
podpisania umowy na roboty budowlane,
w sprawie dokonania obmiaru geodezyjnego wyrobiska i wyliczenia na jego podstawie ilości wydobytego kruszywa naturalnego dla potrzeb prowadzonego postępowania w związku z wykonywaniem
działalności bez wymaganej przepisami ustawy
Prawo geologiczne i górnicze koncesji. Zarząd zlecił firmie GEOKOMPLEX Usługi geologiczne Zbigniew Marciniak z siedzibą w Gortatowie wykonanie obmiaru geodezyjnego wyrobisk na działkach:
o nr ewid. 141 obręb Rybojedzko (gm. Stęszew)
o pow. ok. 1,01ha, o nr ewid. 147 i 150 obręb Rybojedzko (gm. Stęszew) o pow. 1,76ha i wyliczenie ilości wydobytego kruszywa naturalnego oraz
przedstawienia oceny stateczności istniejących
skarp wyrobiska (za kwotę 6.396,00 zł brutto),
w sprawie zatwierdzenia zestawienia podziału
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za
rok 2013:
– I nagroda w wysokości 8.000,00 zł netto – Kapela Dudziarska „Koźlary” z Domu Kultury
w Stęszewie,
– II nagroda w wysokości 5.500,00 zł netto –
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Chludowo,
– III nagroda w wysokości 2.500,00 zł netto –
Andrzej Horbik – Pobiedziska,
w sprawie przeprowadzenia postępowania z wolnej
ręki na roboty budowlane w ramach zamówienia
uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00031.2013
z dnia 03.09.2013 r., dotyczącej zadania pn. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową technologii kotłowni na potrzeby Domu
Pomocy Społecznej położonego w Lisówkach przy
ul. Leśne Zacisze 2, zatwierdzenia NWZ, powołania komisji. Do wzięcia udziału w negocjacjach zaproszony został Zakład Techniki Grzewczej Usługi
Instalacyjno-Budowlane CIEPŁOLECH Leszek
Fenger z siedzibą w Poznań,
w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek prowadzonych
przez powiat poznański na ogólną kwotę 7.000,00 zł.
Świadczenia przyznano 16 osobom, w wysokości od
300,00 zł do 800,00 zł,
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31. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Powiatu Poznańskiego przez Ligę
Obrony Kraju Poznańską Organizację Rejonową
im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada na
sztandarze ufundowanym w związku z 70-leciem
LOK Poznańska Organizacja Rejonowa. Uroczyste
wręczenie sztandaru odbędzie się 11 października
2014 r. pod pomnikiem Armii Poznań w 75 rocznicę bohaterskiej śmierci gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada, dowódcy 14 Dywizji Piechoty,
32. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizacje pomieszczeń piwnicznych jednostek oświatowych Powiatu poznańskiego, z podziałem na dwie
części. Zarząd Powiatu zatwierdził w zakresie:
– części 1 – Modernizacja pomieszczeń piwnicy
budynku ZS w Bolechowie, szkoła położona
wmurowanej Goślinie – wybór oferty złożonej
przesz Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając
z siedzibą Szamotuły, który zaproponował wykonanie zadania za kwotę 107.142,28 zł brutto,
w postępowaniu wpłynęły 3 oferty, do kwoty
136.787,11 zł brutto,
– części 2 – Modernizacja pomieszczeń piwnicy
budynku dydaktycznego ZS w Rokietnicy, wybór oferty złożonej przesz Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając z siedzibą w Szamotułach,
który zaproponował wykonanie zadania za kwotę 107.142,28 zł brutto, w postępowaniu wpłynęły 3 oferty, do kwoty 260.157,62 zł brutto,
33. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
na wykonanie projektu technicznego systemu sygnalizacji pożaru dla pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, ul. Poznańska 91
z firmą FIRETECH Jacek Praczyk z siedzibą w Tarnowie Podgórnym za kwotę 3.075,00 zł brutto,
34. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na
Wykonanie zabezpieczenia przeciwsłonecznego
świetlika dachowego w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu z firmą GALANTEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe
z siedzibą w Luboniu, za kwotę 16.100,00 zł brutto,
35. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa pomieszczeń
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy,
ul. Poznańska 91 z firmą NORD Roman Młodak
z siedzibą w Śremie, na kwotę 24.500,00 zł brutto,
36. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej korytarzy i chłodzenia
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pomieszczeń biurowych, znajdujących się na parterze przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu z firmą Janusz Węclewicz Nadzór i Projektowanie z siedzibą
w Poznaniu, na kwotę 2.289,00 zł brutto,
37. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania
w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji i podpisanie umowy o udzielenie dofinansowania. Dofinansowanie ma formę bezzwrotnej
dotacji i wynosi 4.000,00 zł na jeden pojazd M1 lub
N1 przekazany do stacji demontażu w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania. Powiat Poznański w roku 2013 przekazał do stacji demontażu 35 pojazdów kategorii
M1 lub N1, wobec których sądy orzekły przepadek
i które zgodnie z oceną biegłego nie wykazały wartości rynkowej – ich naprawa była nieopłacalna,
38. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego
Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach. Regulamin
zawiera zapisy dot. przedmiotu działania DPS, zasady pobytu mieszkańca, infrastrukturę DPS, schemat
organizacyjny wraz z kartami zakresów działania,
39. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń i oprogramowania na
potrzeby wykonania modernizacji i rozbudowy
systemu kolejkowego funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, służącego do zarządzania obsługą klientów. Zarząd wyraził zgodę
na zawarcie umowy z wykonawca zaproszonym do
wzięcia udziału w negocjacjach tj. iFlow sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, która zaproponowała realizację zamówienia za kwotę 174.291,00 zł brutto.
Termin realizacji zamówienia zaplanowany został
na okres do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
II. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług w rejonie ulicy Wypoczynkowej w Baranowie – część
północna – projekt planu wyznacza tereny zabudowy usług turystyki. Ustalenia projektu planu nie
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic
Wierzbowej i Warsztatowej – projekt planu wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej,
tereny komunikacji (tereny dróg publicznych, teren
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drogi wewnętrznej). Ustalenia projektu planu nie
ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
3. nieuzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wsi:
Konarskie, Radzewo, Czmoniec, części wsi Czołowo
oraz części wsi Czmoń – część B w gminie Kórnik
– projekt planu wyznacza m.in.: tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy usługowej, usług oświaty, kultu religijnego,
teren cmentarza, usług sportu i rekreacji, zabudowy
zagrodowej, teren obsługi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze,
tereny zieleni krajobrazowej, łąk zadrzewień i wód
powierzchniowych, tereny wód powierzchniowych
śródlądowych, tereny lasów, tereny infrastruktury
technicznej – gazownictwa, elektroenergetyki, telekomunikacji, kanalizacji, tereny dróg publicznych
oraz dróg wewnętrznych. W granicach opracowania
znajdują się drogi powiatowe: 2464P relacji Świątniki – Zbrudzewo klasy technicznej (G), 2472P relacji
Radzewice – Kórnik klasy technicznej zbiorczej (Z)
oraz 2471P relacji Radzewo – Czmoń klasy technicznej zbiorczej (Z) – projekt planu przewiduje poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej nr 2464P
o działki stanowiące własność prywatną, działki
stanowiące własność Skarbu Państwa w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Babki oraz działki stanowiące
własność gminy Kórnik Ponadto nie wyraża się zgody na zmianę przeznaczenia gruntów oznaczonych
dotychczas jako drogi na tereny o funkcji mieszkaniowej (m.in. 22MN) oraz tereny lasów (m.in. 7ZL).
W związku z tym, powyższe ustalenia dot. szerokości pasa drogowego drogi powiatowej 2464P mogą
naruszać interes prawny Powiatu z uwagi na skutki
prawne wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych zobowiązując powiat do budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg powiatowych,
4. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4, gm.
Suchy Las – projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, tereny
zieleni urządzonej, tereny wód powierzchniowych
– stawy, tereny dróg wewnętrznych, tereny dróg wewnętrznych – ciągów pieszo-jezdnych i placu, teren
urządzeń wodnych – grobli z drogą wewnętrzną, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki
i kanalizacji. Postanowieniem z dnia 10.05.2012r.
Zarząd Powiatu w Poznaniu uzgodnił przesłany
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projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie
działki o nr. ewid. 27/4, gm. Suchy Las. Przesłany
do ponownego uzgodnienia projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje
zmiany dot. przeznaczenia terenu i formy zabudowy mieszkaniowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
5. nie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – projekt planu
wyznacza m.in.: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych ogrodniczych,
tereny rolnicze, zieleni krajobrazowej, łąk zadrzewień z dopuszczeniem użytkowania rolniczego, tereny lasów, cmentarze, dróg publicznych
oraz wewnętrznych. W granicach opracowania
znajdują się drogi powiatowe nr 2478P relacji
Mieczewo-Radzewo klasy technicznej zbiorczej
(Z) oraz 2472P relacji Radzewice- Kórnik klasy
technicznej zbiorczej (Z). Projekt planu przewiduje poszerzenia oraz zmianę przebiegu pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2478P o działki
stanowiące własność Skarbu Państwa (m.in. dz.
o nr ewid.18/1, 18/2 obr. Konarskie) oraz działki stanowiące własność Miasta i Gminy Kórnik
(m.in. dz. o nr ewid.17 obr. Konarskie). Powyższe
ustalenia dot. szerokości pasa drogowego drogi
powiatowej 2478P mogą naruszać interes prawny Powiatu z uwagi na skutki prawne wynikające
z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych zobowiązując powiat do budowy, utrzymania, ochrony i modernizacji dróg powiatowych,
6. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej „Zielone Osiedla” w Chybach,
gm. Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
teren zabudowy usługowej, teren zieleni urządzonej, tereny drogi publicznej klasy głównej i dojazdowej, tereny dróg dojazdowych wewnętrznych.
Postanowieniem z dnia 25.04.2008r. Zarząd Powiatu uzgodnił przesłany w dn. 21.04.2008r. projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 19.05.2014r., ponownie został przesłany został projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana projektu
planu dot. zamiany terenów drogi zbiorczej wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 184 na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy
usługowej. Ustalenia projektu planu nie ingerują
we własność Powiatu Poznańskiego,
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7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: nr 1, 2, 9, 15,
część działki 77 i część działki 208, obręb Zielonka
oraz działek: część działki 175/1, 175/2, 186, działki 194/2 obręb Głęboczek, gm. Murowana Goślina
(37) – projekt planu wyznacza: teren zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze i zalesień, tereny zieleni
krajobrazowej, łąk, zadrzewień i wód oraz tereny lasów. Poza granicami opracowania znajduje się droga powiatowa nr 1660P relacji Sławica – Zielonka
o klasie technicznej lokalnej. Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu Poznańskiego,
8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Koninko, w części dotyczącej działek o nr ewid.
105/9, 105/10, gm. Kórnik – projekt planu wyznacza m.in.: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, zieleni urządzonej,
infrastruktury technicznej: elektroenergetyki i kanalizacji oraz teren drogi wewnętrznej. Droga powiatowa nr 2489P relacji Koninko – Kamionki leży
poza granicami opracowania. Jednakże Zarząd Powiatu w Poznaniu zwraca uwagę, że droga powiatowa nr 2489P nie spełnia definicji drogi powiatowej
i winna zostać przekwalifikowana do kategorii dróg
gminnych. Ponadto w planie zagospodarowania
należy zawrzeć zapis o zakazie odprowadzania wód
opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych, zgodnie z art. 39, pkt 9
ustawy o drogach publicznych.
III. DECYZJE W SPRAWIE PRZEKAZANIA
ZARZĄDOWI DRÓG POWIATOWYCH
W POZNANIU W TRWAŁY ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCI:
1. położoną w Komornikach (GN. N.6844.33.2014)
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków: obręb ark. mapy 2, działka nr 347 o pow. 3 100 m2,
działka 348/1 o pow. 3 000 m2, działka nr 348/2
o pow. 2 700 m2, działka nr 763 o pow. 1 764 m2,
ark. mapy 3, działka nr 111/16 o pow. 8 774 m2,
ark. mapy 4, działka nr 111/15 o pow. 12 672 m2,
działka nr 111/17 o pow. 1 574 m2, działka nr 112/2
o pow. 100 m2, działka nr 113/2 o pow. 80 m2,
działka nr 117/4 o pow. 18 m2, działka nr 121/2
o pow. 54 m2, działka nr 128/4 o pow. 58 m2, działka nr 128/6 o pow. 53 m2, działka nr 128/8 o pow.
49 m2, działka nr 78/3 o pow. 4 m2, działka nr 95/2
o pow. 28 m2, działka nr 96/3 o pow. 400 m2, działka nr 96/4 o pow. 303 m2, działka nr 97/2 o pow. 53
m2, działka nr 99/2 o pow. 27 m2, działka nr 99/3
o pow. 49 m2, ark. mapy 5, działka nr 11/18 o pow.
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3.

4.

5.

6.

6 003 m2, działka nr 32/2 o pow. 300 m2, działka
nr 35/2 o pow. 348 m2, działka nr 36/2 o pow. 20
m2, działka nr 38/4 o pow. 252 m2, działka nr 41/2
o pow. 235 m2, działka nr 42/5 o pow. 16 m2, działka nr 43/2 o pow. 36 m2, działka nr 44/2 o pow. 72
m2, działka nr 45/2 o pow. 257 m2, działka nr 50/2
o pow. 25 m2, działka nr 51/2 o pow. 37 m2, działka
nr 52/2 o pow. 47 m2, działka nr 53/5 o pow. 17
m2, działka nr 53/9 o pow. 19 m2, działka nr 54/2
o pow. 47 m2, działka nr 55/2 o pow. 100 m2, działka nr 56/3 o pow. 36 m2, działka nr 57/2 o pow. 17
m2, działka nr 58/2 o pow. 14 m2, działka nr 59/2
o pow. 14 m2, działka nr 60/2 o pow. 62 m2, działka
nr 61/3 o pow. 20 m2, działka nr 62/2 o pow. 14
m2, działka nr 62/3 o pow. 6 m2, działka nr 63/2
o pow. 13 m2, działka nr 66/2 o pow. 40 m2, działka
nr 71/2 o pow. 163 m2, działka nr 75/2 o pow. 12
m2, działka nr 76/2 o pow. 18 m2, działka nr 77/2
o pow. 66 m2, ark. mapy 6, działka nr 111/19 o pow.
2 141 m2, działka nr 111/7 o pow. 90 m2, działka nr
16/2 o pow. 1 109 m2, działka nr 16/3 o pow. 682
m2, działka nr 20/2 o pow. 298 m2, działka nr 21/2
o pow. 43 m2, działka nr 21/3 o pow. 14 m2, działka nr 22/2 o pow. 197 m2, działka nr 23/2 o pow.
81 m2, działka nr 24/2 o pow. 415 m2, działka nr
24/2 o pow. 415 m2, działka nr 27/4 o pow. 423 m2,
działka nr 28/3 o pow. 3 m2, działka nr 7/2 o pow.
923 m2, działka nr 8/1 o pow. 2 336 m2, działka nr
813 o pow. 158 m2, działka nr 9/2 o pow. 600 m2,
zapisanej w KW P02P/00243573/3.
położoną w gminie Buk, obręb Wielka Wieś, zapisaną w księdze wieczystej KW nr PO1S/00044940/7
GN.N.6844.16.2014
położoną w gminie Czerwonak, obręb Koziegłowy, zapisaną w księdze wieczystej KW nr
PO1P/00269541/1 GN.N.6844.21.2014
położoną w gminie Tarnowo Podgórne, obręb
Lusówko, zapisaną w księdze wieczystej KW nr
PO1P/00291584/7. GN.N.6844.23.2014
położoną w gminie Swarzędz, obręb Uzarzewo, zapisaną w księdze wieczystej KW nr
PO2P/00163952/9. GN.N.6844.24.2014
położoną w gminie Swarzędz, obręb Gruszczyn, zapisaną w księdze wieczystej KW nr
PO2P/00251655/1. GN.N.6844.26.2014.
IV. PROJEKTY UCHWAŁ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZĄD POWIATU NA SESJĘ RADY
POWIATU:

1. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego
Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Poznańskiego na lata 2015–2025”,

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

2. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Powiatu Poznańskiego
2014- 2020
3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie
połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2014
4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dopiewo,
5. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego
na rok 2014,
6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2014–2018,
7. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1890P,
8. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2405P
(dot. ul. Skórzewskiej),
9. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne prowadzenia zadania publicznego w zakresie
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2405P
(dot. ul. Rynkowej),
10. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do
zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie
wydatków nie mających pokrycia budżetowego
w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2014 i 2015,
11. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 18/100 części w prawie współużytkowania wieczystego
12. gruntu i prawie współwłasności budynku położonego w Poznaniu przy ul. Zielonej 8,w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonych w miejscowości Bolechowo, gmina Czerwonak.
V. PODJĘTE POSTANOWIENIA:
1. Zarząd Powiatu rozpatrzył wnioski w sprawie
zmian w planach finansowych wydziałów Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.
2. Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się z wnioskiem Dyrektora PPP w Swarzędzu i wyraził zgodę
na realizację godzin ponadwymiarowych przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w PPP w Swarzędzu w okresie od 26.05.2014r. do 31.08. 2014r.:
– Adrianna Jankowska-Semik – Dyrektor Poradni, w wymiarze 5 godzin tygodniowo,
– Danuta Lidzińska-Nowaczyk – Kierownik Filii w Czerwonaku, w wymiarze 5 godzin tygodniowo.
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Przydzielenie godzin ponadwymiarowych kadrze
kierowniczej poradni wynika z konieczności zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania poradni
po rozwiązaniu umowy o pracę przez nauczyciela
psychologa, który zatrudniony był w wymiarze
10 godzin tygodniowo.
3. Zarząd Powiatu w Poznaniu zapoznał się w wystąpieniem pokontrolnym w związku z przeprowadzoną kontrolą w ZS nr 2 w Swarzędzu. W okresie
od dnia 10.02.2014r. do dnia 24.02.2014r. Wydział
Audytu i Kontroli Starostwa wraz z Wydziałem
Edukacji na podstawie upoważnienia udzielonego
przez Starostę Poznańskiego przeprowadził w ZS
nr 2 w Swarzędzu kontrolę:
I. w zakresie ustalenia i przestrzegania procedur
kontroli finansowej w jednostkach budżetowych w zakresie gromadzenia i wydatkowania
środków publicznych, w tym:
a. sprawdzenia stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych;
b. zaciągania zobowiązań finansowych;
c. dokonywania wydatków na zakup towarów i usług oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników;
d. ewidencji księgowa wydatków i rozrachunków z dostawcami.
Kontrolą objęte zostały dochody za rok 2013
oraz wydatki bieżące z wybranych miesięcy:
wrzesień 2012r. oraz luty i grudzień 2013r.
II. w zakresie:
a. tworzenia oddziałów, grup w oddziałach
oraz grup międzyoddziałowych i międzyklasowych,
b. podziału na grupy na wybranych zajęciach edukacyjnych (informatyka, języki
obce, wychowanie fizyczne),
c. zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów w stosunku do informacji
przekazanej w SIO na dzień 30.09.2013r.
(księga uczniów, dzienniki lekcyjne dla
poszczególnych oddziałów),
d. poprawności prowadzonej dokumentacji w zakresie organizacji szkoły, zgodnie
z obowiązującymi przepisami (arkusz
organizacyjny na rok szkolny 2013/2014
wraz z aneksem, dzienniki lekcyjne dla
poszczególnych oddziałów).
Okres objęty kontrolą: od 1 września 2013r. do 31
stycznia 2014r.
Kontrola w zakresie określonym w punkcie I przeprowadzona została przez pracowników Wydziału Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
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Kontrola w zakresie określonym w punkcie II przeprowadzona została przez pracowników Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Ustalenia kontroli w zakresie punktu I zawarte zostały
w protokole z kontroli z dnia 28.03.2014r., podpisanym
w dniu 4.04.2014r. przez p.o. dyrektora Zespołu Szkół
nr 2 w Swarzędzu i główną księgową. Sformułowano
zalecenia pokontrolne.
Ustalenia kontroli w zakresie punktu II zawarte zostały
w protokole z kontroli z dnia 25.03.2014r., podpisanym
przez p.o. dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu.
Ocena działalności jednostki dokonana została w odniesieniu do wyników kontroli określonej w punkcie I.
4. Zarząd Powiatu w Poznaniu zatwierdził do przekazania do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu
Poznańskiego następujące listy i zestawienia dotyczące udzielonej w 2013r. pomocy publicznej:
a. Lista osób, które otrzymały w 2013 r. pomoc
publiczną na zasadach pomocy de minimis
w postaci środków na podjęcie działalności
gospodarczej z FP i EFS (51 osób),
b. Lista osób, które otrzymały w 2013 r. pomoc
publiczną w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej z FP i EFS (18 osób),
c. Lista osób, które otrzymały w 2013 r. pomoc
publiczną na zasadach pomocy de minimis
w postaci środków na podjęcie działalności
gospodarczej w ramach spółdzielni socjalne
(5 osob),
d. Lista osób, które otrzymały w 2013 r. pomoc
publiczną na zasadach pomocy de minimis
w postaci środków na podjęcie działalności
gospodarczej z PFRON (3 osoby),
e. Lista podmiotów prowadzących działalność,
które otrzymały w 2013 r. pomoc publiczną
na zasadach pomocy de minimis z FP w postaci refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
(12 podmiotów),
f. Lista podmiotów prowadzących działalność,
które otrzymały w 2013 r. pomoc publiczną
postaci refundacji składek ZUS, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego
i zatrudnienia wspieranego oraz premii dla
pracodawców (31 podmiotów),
g. Lista podmiotów prowadzących działalność,
które otrzymały w 2013 r. pomoc publiczną
w zakresie przygotowania zawodowego dorosłych, wsparcia konsultingowego 15 podmiotów),
h. Lista podmiotów, które otrzymały w 2013 r. pomoc publiczną na zasadach pomocy de minimis
w rolnictwie (23 podmioty),
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Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. – 12.183.196,59
zł (wykonano 97,17% planu),
j. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek –
14.275.950,11 zł (wykonano 87,59% planu),
k. Ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenia
na raty w 2013 r. samorządu terytorialnego
w 2013 r. (łącznie 90 osób i podmiotów).
5. Zarząd Powiatu zapoznał się z przygotowanym
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Sprawozdaniem z wykonania w 2013 r. zadań
objętych harmonogramem realizacji Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie
Poznańskim na lata 2013–2020. Jest to dokument
pozwalający stwierdzić czy wyznaczone w Programie przyjętym 27 czerwca 2013r. zadania są
realizowane i w jakim zakresie. Stanowi również
zbiór przedsięwzięć i form wsparcia na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz obraz z współpracy
środowisk zaangażowanych w kreowanie lokalnej
polityki przeciwdziałania przemocy. Działania realizowane w ramach programu to:
– Prowadzenie działań zapobiegających występowaniu przemocy w rodzinie – cel realizowany poprzez Promowanie stylu życia
wolnego od przemocy i agresji, Podnoszenie
świadomości społeczności lokalnych w zakresie poszanowania praw człowieka, Promowanie poziomu wiedzy lokalnej społeczności
w zakresie identyfikowania przemocy w rodzinie, Podnoszenie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat instytucji i placówek
wspomagających dotknięte przemocą w rodzinie poprzez upowszechnianie materiałów
informacyjno-edukacyjnych, Zmniejszenie
intensywności oddziaływania czynników
współwystępujących z przemocą w rodzinie,
Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych zapobiegających przemocy w rodzinie, w szkole,
– Zwiększenie skuteczności podejmowanych
działań w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą – cel realizowany
poprzez: Umożliwienie odzyskania równowagi psychicznej i emocjonalnej osobom
doznającym przemocy oraz będącym świadkami przemocy w rodzinie., Umożliwienie
ekonomicznego usamodzielnienia się osobom
doznającym przemocy, Zapewnienie schronienia oraz specjalistycznej pomocy osobom
doznającym przemocy w rodzinie, Wsparcie
i ochrona dzieci i młodzieży – ofiar przemo-
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cy w rodzinie, Poszerzenie oferty pomocowej
instytucji i placówek wspomagających osoby
dotknięte przemocą w rodzinie, Współpraca
i wspieranie finansowo-organizacyjne organizacji pozarządowych działających w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– Oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne na
sprawców przemocy w rodzinie – cel realizowany poprzez: Izolowanie osób stosujących
przemoc w rodzinie od członków rodzin,
Wsparcie osób stosujących przemoc, Poszerzenie oferty pomocowej instytucji i placówek
dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
– Usprawnianie funkcjonowania instytucji i placówek działających na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie – cel realizowany
poprzez: Propagowanie zasad współpracy
międzyinstytucjonalnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Podnoszenie
kwalifikacji i doskonalenie zawodowe kadr
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Przygotowanie materiałów instruktażowych, tworzenie procedur postępowania
wobec występowania przemocy w rodzinie,
– Koordynowanie i monitorowanie realizacji
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2013–2020.
6. Zarząd Powiatu zapoznał sie z wnioskiem dot. wyrażenia zgody dla NZOZ PRO-MED na wykonanie
prac adaptacyjnych w lokalu nr 234, znajdującym
się na II piętrze w budynku przy ul. Słowackiego 8
oraz opinią Wydziału Inwestycji i Remontów w tej
sprawie i wyraził zgodę na wykonanie przez najemcę wnioskowanych prac.
7. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dot.
możliwości przystąpienia do Grupy Zakupowej
Energii Elektrycznej. Z uwagi na fakt, że obecnie
obowiązująca umowa na dostawę energii elektrycznej obowiązuje dopiero od 1 kwietnia 2014r
i czas jej realizacji wynosi 24 miesiące oraz nie dostosowane układy pomiarowe w jednostkach organizacyjnych powiatu, postanowiono, że powiat
zrealizuje do końca obecną umowę, w międzyczasie dostosowując układy pomiarowe do zasady
TPA. Pozwoli to na rozdzielenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej od umowy na dystrybucję,
co wiąże się z realnym obniżeniem wydatków na
zakup energii elektrycznej.
Sporządziła:
Justyna Nowakowska
Wydział Organizacyjny
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Sprawozdanie z posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu
w Poznaniu w czerwcu 2014 r.

11 czerwca 2014 r.
odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej
w Zespole Szkół w Puszczykowie. Członkowie Komisji
zapoznali się z odpowiedzią na pismo p. Zofii Skibińskiej dot. sytuacji NZOZ Szpital w Puszczykowie oraz
omówili i przyjęli harmonogram kontroli Wydziału
Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

11 czerwca 2014 r.
odbyło się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania i Komisji Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki na stadionie lekkoatletycznym
w Puszczykowie. Tematem spotkania było podsumowanie współzawodnictwa sportowego uczniów szkół
Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 2013/2014.

12 czerwca 2014 r.
odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury. Po uprzednim
zaopiniowaniu pięciu projektów uchwał na najbliższą
Sesję Rady Powiatu w Poznaniu oraz omówieniu spraw
bieżących, Radni odbyli objazd dróg powiatowych.
Pan Wiesław Jankowiak, Kierownik Obwodu, oprowadził Członków Komisji po całym terenie oraz przekazał informacje na temat bieżącej pracy.

13 czerwca 2014 r.
Członkowie Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji
Europejskiej spotkali się w Puszczykowie na Powiatowym Przeglądzie Piosenki Szantowej.

18 czerwca 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej
i Ochrony Zdrowia, na którym omówiono sprawy bieżące.
25 czerwca 2014 r.
miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Piotrowie Pierwszym.
Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem Centrum
Zagospodarowania Odpadów „Selekt” – PSZOK Piotrowo Pierwsze.
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18 czerwca 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu. W spotkaniu wzięli udział:
Pani Renata Ciurlik - Skarbnik Powiatu, Pani Katarzyna Lewandowska – Radna Powiatu oraz członkowie
Komisji. Podczas spotkania przedstawiona została informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I kwartał
2014r. oraz zaopiniowano projekty uchwał przewidziane na XLI Sesję Rady Powiatu jak również omówiono
sprawy bieżące.
Przygotowały:
Hanna Kostołowska
Patrycja Papina
Biuro Rady

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

VI Zjazd Szefów Wydziałów Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostw Powiatowych
W dniach 5–6 czerwca 2014 r. w Grodzisku Wlkp. odbył się VI Zjazd Szefów
Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych
pod patronatem Starosty Poznańskiego – Jana Grabkowskiego. Patronatem
medialnym zjazd objął „Przegląd Komunalny”.
Organizatorem wydarzenia był Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Romuald
Grabiak, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa otwierając Zjazd
przywitał wszystkich zaproszonych gości.

czania ścieków komunalnych. Przedstawiona
została również mapa akustyczna Miasta Poznania. Przekazano informacje na temat nowego Prawa wodnego w świetle zmian kompetencji starosty. Uczestnicy mogli też zapoznać
się ze sposobami reagowania w przypadku
agresywnego zachowania się klienta.

Seminarium rozpoczęło wystąpienie Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego.

Seminarium rozpoczęły wystąpienia Jana
Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego, Antoniego Kłaka, Wicestarosty Powiatu Grodziskiego, Włodzimierza
Groblewskiego, Dyrektora Biura
Senator Jadwigi Rotnickiej oraz mł.
insp. Romana Kustera, Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu.
W czasie sesji wykładowych poruszone zostały najbardziej aktualne
zagadnienia interesujące szefów
ochrony środowiska, m.in. prawa
i obowiązki kontrolowanych i kontrolujących poprzez nową ustawę
o NIK, problemy w funkcjonowaniu
gminnych spółek wodnych, realizacja Krajowego programu oczysz- Organizatorzy i goście zjazdu.
Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

Agata Sibila
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
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Fot. Agata Sibila

Fot. Agata Sibila

W czasie panelu dyskusyjnego poruszone
zostały m.in. zagadnienia dotyczące ustawy
o nawożeniu, kompetencji marszałka i starosty dot. instalacji i odpadów. Przedstawione
zostały również informacje na temat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostw Powiatowych.
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Sprzęt elektroniczny dla WITD w Poznaniu
Powiat Poznański przekazał w użyczenie 10 nowoczesnych laptopów wraz
z 5 urządzeniami wielofunkcyjnymi (drukarka, faks, ksero i skaner) dla
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Poznaniu. Umowa dotyczy
przekazania: 10 laptopów Lenovo L530 oraz 5 urządzeń wielofunkcyjnych
Brother DCP-7070DW.
Przekazany sprzęt ma usprawnić wszelkie
działania kontrolne prowadzone przez Inspekcję
na drogach powiatu poznańskiego. Rozwój technologii oraz nowocześniejsze rozwiązania stosowane w ruchu drogowym powodują, że podstawowym narzędziem pracy inspektora na drodze
jest komputer, bez którego jakiekolwiek działania kontrolne stają się praktycznie niemożliwe.

eksploatacji przy jednoczesnym zapewnieniu
wysokiej wydajności, sprzętowego wspomagania szyfrowania, mechanizmów autoryzacyjnych, niezawodnej łączności z Internetem jak
i urządzeniami wspomagającymi kontrole (np.
pobieranie danych z nowoczesnych systemów
preselekcji, czyli monitoringu identyﬁkującym
pojazdy przeciążone bez ich zatrzymywania).

Inspekcja jako jedyna instytucja zajmująca się ważeniem pojazdów, a tym samym
ograniczająca niebezpieczeństwo wynikające
z poruszania się po drogach powiatu poznańskiego pojazdów ponadnormatywnych, musi
posiadać odpowiednie narzędzia do pracy. Dodatkowo specyﬁka pracy kontrolnej wymaga,
aby sprzęt wykorzystywany przez inspektorów
cechował się zwiększoną wytrzymałością, wydłużonym okresem gwarancyjnym i czasem

Wartość sprzętu, który na podstawie umowy zostaje użyczony (na 2 lata z możliwością
przedłużenia) przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu wynosi 47.668,65 zł brutto.

Fot. Anna Kozłowska

Katarzyna Wozińska-Gracz
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Sławomir Nastał, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego i Jan Grabkowski, Starosta Poznański podczas konferencji prasowej przed przekazaniem sprzętu elektronicznego.
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Dzień Rodziny w Kórniku-Bninie

Tematem przewodnim tegorocznego Dnia
była rola więzi dziecka z opiekunem bazowym, jako czynnikiem warunkującym jego
prawidłowy rozwój. Responsywny, odpowiedzialny dorosły, to podstawa dla planowania
wszelkich działań terapeutycznych, także dla
dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
Dzień rozpoczął się od porządkowania zieleni na terenie domu dziecka, w który zaangażowali się wolontariusze z TFP Sp. z o.o.

Najwięcej emocji wzbudziła „Wiejska zagroda” z żywym inwentarzem.

wspomnienia z naszego spotkania można było
utrwalić na zdjęciu wykonanym w pracowni
FOTODEDE działającej w Domu Dziecka.
Jednak największe podziękowania pragniemy skierować na ręce Lucjany Kuźnieckiej-Tylenda, Prezes TFP Sp. z o.o. oraz
Andrzeja Tylenda, Prezesa TFP Graﬁka, którzy ufundowali atrakcję, jaką była dmuchana
zjeżdżalnia – zamek, grillowane pyszności
oraz kartonowe domki do malowania.
Wspólne, rodzinne zdjęcie zakończyło ten
pełen niesamowitych wrażeń dzień.
Dorota Pielichowska-Borysiewicz
Dyrektor Domu Dziecka w Kórniku-Bninie

Fot. Tomasz Siuda

O atrakcje dla dzieci zadbali motocykliści
z grupy „Biały Orzeł” i „Etyliniarze”, strażacy z OSP w Dominowie oraz sportowcy
ze SZS Wielkopolska. Artystyczne talenty
pomagali rozwijać wolontariusze z Dendro
Poland z Rogoźna oraz Fundacji Serdecznik.
Najwięcej emocji wzbudziła „Wiejska zagroda” z żywym inwentarzem. Wszystkie dobre

Fot. Magdalena Krupa

Dnia 14 czerwca 2014 r. w Domu Dziecka
w Kórniku-Bninie odbył się Dzień Rodziny.
Tradycyjnie już stanowił okazję do wspólnej
zabawy wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci z rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poznańskiego oraz
Przyjaciół Domu. Patronat honorowy nad
spotkaniem objął Jan Grabkowski, Starosta
Poznański. Uczestników spotkania w imieniu Starosty, przywitał Zygmunt Jeżewski,
Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników tegorocznego Dnia Rodziny w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego
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Porozumienie o współpracy
Swarzędzkiej Jedynki

Major Rafał Falcenloben oraz dyrektor Przemysław Jankiewicz
podpisali porozumienia o współpracy między 31 Bazą Lotnictwa
Taktycznego Poznań-Krzesiny a Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

jących specyﬁkę zawodu żołnierza w zakresie
logistyki, informatyki i techniki. Celem podpisania porozumienia jest rozwijanie wśród młodzieży pasji i predyspozycji do służby w Siłach
Zbrojnych RP oraz udział w świętach jednostki, pokazach i ćwiczeniach wojskowych. Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki będą mogli zapoznać się z infrastrukturą bazy oraz zobaczyć
trzon lotnictwa bojowego Sił Powietrznych,
jaki stanowią samoloty F-16.
Magdalena Chmielewska
Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu

Fot. Paweł Szulczewski

Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem
Przemysława Jankiewicza, Dyrektora Szkoły,
który przybliżył zebranym gościom, nauczycielom i uczniom zadania szkoły i cel podpisania porozumienia. Bardzo ważnym punktem
całej uroczystości było wystąpienie przedstawiciela 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny – majora Rafała Falcenlobena,
który przedstawił historię związaną z powstaniem jednostki, jej bogatymi tradycjami oraz
obecnymi zadaniami, jakie 31 BLT wykonuje.
Była to bardzo interesująca lekcja z historii lotnictwa polskiego. W centralnej części uroczystości miało miejsce podpisanie porozumienia
o współpracy, w którym obie strony deklarują patriotyczne i proobronne wychowanie
młodzieży, kultywowanie i upowszechnianie
tradycji, organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze patriotyczno – religijno
– wojskowym oraz rozbudzanie zainteresowań historią oręża polskiego. W ramach porozumienia 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
udzieli szkole wsparcia w prowadzeniu działań
edukacyjnych poprzez umożliwienie uczniom
uczestnictwa w przedsięwzięciach przybliża-

Fot. Paweł Szulczewski

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między 31 Bazą Lotnictwa
Taktycznego Poznań-Krzesiny a Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Swarzędzu odbyło się 6 czerwca 2014 r.

Uczestnicy spotkania.
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Indeksy w swarzędzkiej Jedynce
Od 1 września 2014 roku ZS nr1 w Swarzędzu będzie mieć klasę akademicką.
W wyniku porozumienia podpisanego przez Przemysława Jankiewicza,
Dyrektora Szkoły oraz prof. dr hab. Kazimierza Kozakiewicza, Dziekana
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uczniowie
klasy pierwszej Technikum Ekonomicznego otrzymali z rąk profesorów indeksy
uprawniające do udziału w wybranych zajęciach na Uczelni.
Przekazanie indeksów odbyło się podczas V Szkolnego Dnia Przedsiębiorczości
„Uczeń studentem”, 6 czerwca 2014 r., w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu. Dzień przedsiębiorczości jak co roku zorganizowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz
uczniowie Technikum Ekonomicznego.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni
goście: prof. dr hab. Piotr Bartkowiak oraz
prof. dr hab. Zygmunt Waśkowski – prodziekani Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Barbara

Antoniewicz, Radna Powiatu Poznańskiego,
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, a także młodzież i nauczyciele.
Przemysław Jankiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu przywitał
zaproszonych gości i przedstawił główny
cel spotkania. Młodzież wysłuchała wykładu
profesora Zygmunta Waśkowskiego zatytułowanego „Od sportu do biznesu sportowego”,
który przybliżył cele i sposoby organizacji
imprez sportowych. Natomiast profesor Piotr
Bartkowiak przeprowadził wykład pt. „Zrównoważony rozwój organizacji w XXI wieku”.
Uczniowie obejrzeli również ﬁlm zrealizowany przez uczennice klasy II TE Angelikę
Bryszak i Paulinę Kasztelan na temat wiedzy
Polaków o podatkach.

Fot. Rafał Mołczan

Drugą część Szkolnego Dnia Przedsiębiorczości stanowiły zmagania uczniów wybranych klas w Turnieju Wiedzy Ekonomicznej. Zwyciężył zespół uczennic z drugiej
klasy Technikum Ekonomicznego w składzie: Kornelia Jęczmionka, Paulina Kasztelan oraz Angelika Majewska. Rozstrzygnięto
również konkurs dla uczniów na najlepszą
prezentację, ﬁlm lub hasło promujące Zespół
Szkół Nr 1 w Swarzędzu. W kategorii ﬁlm
nagrodę otrzymała Sandra Bocian – uczennica klasy II Technikum Informatycznego, natomiast najlepszą prezentację przygotowała
Klaudia Łużyńska z klasy I Technikum Gastronomicznego.
Elżbieta Barczyk
ZS1 Swarzędz

Prof. dr hab. Piotr Bartkowiak wręcza indeks uczennicy klasy
pierwszej Technikum Ekonomicznego ZS nr 1 w Swarzędzu.

Biuletyn Powiatu Poznańsk iego
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IV Regionalne Regaty
Olimpiad Specjalnych
Tegoroczne regaty poprzedził obóz przygotowawczy na Przystani Żeglarskiej w Dymaczewie Nowym dla zawodników trenujących
żeglarstwo i kajakarstwo w ramach Olimpiad
Specjalnych. Powiat Poznański reprezentowała drużyna „Eleganta”, w skład której weszli
wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka
w Mosinie. Do udziału w imprezie zgłosiły się
następujące Kluby: Elegant Mosina, Amikus
Poznań, Elfy Wolsztyn, KOS Elegant – Bezsenni Poznań, Miłek Poznań, Olimpijskie Konie Poznań, Serafy Poznań, 103 Poznań.
Po uroczystym rozpoczęciu obozu odbył się
sprawdzian umiejętności pływackich, po którym
nastąpiły treningi kajakarzy. Pierwszego dnia nie
mogło zabraknąć imprezy integracyjnej.
Kolejnego dnia po śniadaniu kajakarze
trenowali przed preeliminacjami, które rozpoczęły się tuż po obiedzie, natomiast żeglarze
sprawdzali sprzęt oraz przygotowywali łodzie
do wyjścia na wodę.

Po kolacji nadszedł czas na kolejną niespodziankę, mianowicie przejażdżki bryczką, które wszystkim sprawiły wielką radość,
zwłaszcza, że dla niektórych był to pierwszy
w życiu kontakt z końmi.
Wieczorem grupa „Bezsenni” przygotowała zajęcia arteterapii, w trakcie których powstały wspaniałe prace plastyczne.
Uczestnicy, którzy mimo dnia spędzonego
na wodzie, mieli nieprzebrane pokłady energii: grali w piłkę siatkową, nożną oraz tenisa stołowego.
W czwartek nastąpiło otwarcie Regat
Kajakarskich. Po wciągnięciu ﬂagi, wysłuchaniu hymnu i odczytaniu przysięgi Olimpiad Specjalnych, wszyscy kajakarze zeszli
na wodę.
Zawodnicy Klubu Elegant zdobyli: złoto
na dystansie 200 m KT – Marek Kołodziejczak, Norbert Tomkowiak, srebro Mirek
Olejniczak, Jan Lisiecki oraz brąz Dawid
Mandok. Wszyscy startujący z pozostałych
Klubów stanęli na podium.

Fot. Anna Skorczyk

Tego dnia odbyło się wspaniałe przedstawienie grupy teatralnej „Bezsenni”, oparte na
pantomimie i muzyce. Aktorzy tak doskonale
wczuli się w rolę, że publiczność pierwszorzędnie rozszyfrowała ukryte w sztuce emocje
oraz przesłanie.

Popołudnie upłynęło na żeglowaniu i eliminacjach kajakarzy, które pozwoliły utworzyć grupy startowe.

Uczestnicy IV Regionalnych Regat Olimpiad Specjalnych.
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Wieczorem odbyło się ognisko integracyjne z tradycyjnym pieczeniem kiełbasek oraz
śpiewaniem piosenek.

w Mosinie Waldemar Demuth oraz Wicedyrektor SOSW w Mosinie Anna Załuska –
Kwiatek i Wicedyrektor Renata Pawłowicz.

Ostatniego dnia, zaraz po śniadaniu rozpoczęły się Regaty Żeglarskie, które otworzyła
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. J Korczaka w Mosinie –
Bożena Mazur. W Regatach, zawodnicy Klubu Elegant Mosina zajęli pierwsze miejsce.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za
wspaniałą rywalizację i determinację w dążeniu
do celu; trenerom, opiekunom i wolontariuszom
za pomoc oraz czas poświęcony zawodnikom.

Dekoracji wszystkich uczestników dokonali: Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji

Anna Skorczyk
SOSW Mosina

Czekamy na wszystkich za rok.

Logistycy na praktykach

Było to nowe wydarzenie w życiu szkoły, gdyż kórnickie technikum logistyczne powstało trzy lata temu, i w tym roku szkolnym
pierwszy rocznik odbywał miesięczne praktyki. Nawiązanie współpracy ze znanymi ﬁrmami przyniosło wiele korzyści dla tegorocznych
trzecioklasistów i stworzyło doskonałe podwaliny na przyszłe lata. Pod opieką kompetentnych pracowników młodzi praktykanci szkolili się w przedsiębiorstwach zlokalizowanych
blisko Kórnika. Jedna z grup zdobywała pierwsze doświadczenia w ﬁrmie Panopa Logistik
Polska Sp. z o.o. w Swarzędzu, druga – w Jula
Poland Sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Szwedzkiej. Pozostali uczniowie poznawali praktyczną
stronę swojego zawodu w Market OBI Poznań
przy ul. Szwedzkiej oraz zakładzie Sokołów
S.A. – Oddział w Robakowie. Zaangażowanie uczniów oraz stworzone dla nich warunki
pracy w doskonały sposób uzupełniły trzyletni
okres nauki. Młodzi praktykanci wykonywali
wiele rozmaitych zadań dotyczących planowania i organizacji prac związanych z procesem
logistycznym oraz gospodarką magazynową.
Dodatkowo mogli nawiązać kontakty zawoBiuletyn Powiatu Poznańsk iego

Fot. Marcin Kozak

Uczniowie technikum logistycznego Zespołu Szkół w Kórniku uczestniczyli
w czterotygodniowych praktykach zawodowych w renomowanych ﬁrmach.
Podczas majowych praktyk mieli szansę uzyskać cenne doświadczenie zawodowe,
a dotychczas zdobytą wiedzę teoretyczną wykorzystać w praktyce.

Uczennica Technikum Logistycznego podczas praktyk w firmie Panopa.

dowe oraz zdobyć referencje od kierownika
stażu, które będą sygnałem dla przyszłego pracodawcy o rzetelności kandydata. Ukończone
praktyki zwiększają szansę młodego człowieka
na znalezienie ciekawej pracy na początku drogi zawodowej.
Żaneta Jaśkowiak
ZS w Kórniku
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XII Festyn Integracyjny „Barierom Stop”
o Puchar Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego odbył się 26 czerwca br. w Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach. Uroczystego otwarcia Festynu dokonali: Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Zygmunt Jeżewski,
Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego oraz
Ryszard Bartoszak, Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Lisówkach. Imprezę poprowadził Janusz Lipiński, szef Radia Zet Gold.
Tegoroczny Festyn miał wyjątkowy charakter,
bowiem Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach obchodził 15-lecie swojej działalności.
Z tego właśnie powodu impreza nie mobilizowała do rywalizacji, lecz miała charakter
rekreacyjny. Jak na początku imprezy podkreślił Jan Grabkowski, Starosta Poznański,
wszyscy uczestnicy Festynu są zwycięzcami
i tak naprawdę chodzi o dobrą zabawę i miłe
wspólne spędzenie czasu w atmosferze integracji. Dlatego impreza zaczęła się wręczeniem Pucharów Starosty Poznańskiego
wszystkim uczestnikom. Jak to bywa na jubileuszach, nie mogło zabraknąć także życzeń
i tortu. Pierwszy kawałek tortu kroił Starosta
Poznański Jan Grabkowski. Po takim słodkim
poczęstunku sześcioosobowe drużyny reprezentujące warsztaty terapii zajęciowej, domy

Fot. Elwira Wolniewicz

„Barierom Stop”

Okolicznościowe przemówienie Zygmunta Jeżewskiego, Członka Zarządu Powiatu Poznańskiego.

pomocy społecznej, dom dziecka, ośrodki
wsparcia oraz stowarzyszenia pozarządowe,
skupione na terenie powiatu poznańskiego
i wielkopolski z przyjemnością oddały się korzystaniu z licznych atrakcji, przygotowanych
przez organizatorów. Wszyscy uczestnicy
mieli okazję zobaczyć pokazy akrobatyczne
Teatru w Chmurach, występ wokalistki Marzeny Scholz z zespołem Tequlia Band. Gościem specjalnym imprezy był słynny iluzjonista Maciej Pol.
XII Festyn Integracyjny „Barierom Stop”
był wyjątkowo udany. Tego dnia dopisała nie
tylko pogoda, ale także nastroje uczestników.
Wszystkim uczestnikom XII Festynu Integracyjnego ,,Barierom Stop” dziękujemy za
życzenia i wspólną zabawę.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański pokroił specjalnie przygotowany na tę okazję tort.
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Renata Stachowiak
DPS Lisówki
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Teatralnie w Lisówkach

Licznie przybyli z tej okazji do Lisówek
widzowie poruszali się po Domu ze specjalnymi mapkami, które miały ułatwić im odnalezienie poszczególnych punktów – stacji (miejsc odbywania się spektaklu). Taka
forma spektaklu wprawiała w zdumienie
i zdziwienie, a ciekawa forma narracyjna
zaprezentowana przez aktorów powodowała
wzruszenie i łzy w oczach.
Największe wrażenie na widzach robiła
sala weselna, w której kończyła się sztuka.
Na gości czekała Pani Młoda w welonie.
W tę rolę wcieliła się Wanda Dudkowiak,
którą do Lisówek przywiodła miłość. Wybranek jej serca zmarł nagle na kilka tygodni
przed ślubem. Ta historia była od początku
do końca prawdziwa i wywarła na słuchaczach ogromne wrażenie.
Wydarzenie uświetnili swoją obecnością
m.in. Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu
Powiatu Poznańskiego, Maria Grabkowska,
Przewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego, Agata Grenda, Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Teresa Gromadzińska, Dyrektor
Biuletyn Powiatu Poznańsk iego

Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Elżbieta
Bijaczewska, Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.
To wyjątkowe przedstawienie w Domu
Pomocy Społecznej w Lisówkach przeszło
już do historii, ale wspomnienia o nim dalej
pozostają w pamięci jego mieszkańców. Poznańską premierę spektaklu autorzy zaplanowali na 25 października 2014 w Starym Browarze, Studio Słodownia +3.

Fot. Renata Stachowiak

Na dwa czerwcowe dni (27 i 28.06.2014)
mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej
w Lisówkach zamienili się w aktorów
a obiekt w teatr. Wszystko za sprawą wyjątkowego spektaklu pt. „Jakiż to chłopiec
piękny i młody”, który na „deskach” Domu
w Lisówkach przygotowali: Jolanta Janiczak i Wiktor Rubin – duet dramatopisarsko-reżyserski nagrodzony tegorocznym
Paszportem Polityki, oraz choreograf i performer Cezary Tomaszewski, wraz z podopiecznymi placówki. Pod wodzą artystów
mieszkańcy domu wcielili się w ﬁkcyjnych
bohaterów. Dramaturgię spektaklu wyznaczała „Świtezianka” Adama Mickiewicza
oraz umiejętności, wspomnienia, doświadczenia i biograﬁe mieszkańców DPS – przetworzone przez pamięć i zapomnienie.

Spektakl spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem przybyłych widzów, owacjom dla aktorów i twórców nie było końca.

Spektakl „Jakiż to chłopiec piękny i młody” w Lisówkach to kolejna odsłona cyklu
„Wielkopolska: Rewolucje”. Projekt „Wielkopolska: Rewolucje” zainicjowany i ﬁnansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego został pomyślany jako cykl wydarzeń
promujących Województwo Wielkopolskie.
Jest współﬁnansowany z programu „Budzik
kulturalny. Program działań promujących
i aktywizujących kulturę Wielkopolski”. Kuratorką projektu jest Agata Siwiak, kulturoznawczyni, kuratorka i producentka wydarzeń
teatralnych i interdyscyplinarnych.
Renata Stachowiak
DPS Lisówki
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Powiat Poznański Open – powiało
tenisowym wielkim światem
W dniach 19–27 lipca na kortach Centrum Tenisowego Sobota w Gminie
Rokietnica odbył się po raz pierwszy Międzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet:
ITF Pro Circuit Powiat Poznański Open. Głównymi pomysłodawcami Turnieju
są Jan Grabkowski, Starosta Poznański i Tomasz Nowicki, Właściciel Centrum
Tenisowego Sobota.
Do turnieju zgłosił się komplet zawodniczek
zarówno do eliminacji jak i do turnieju głównego, a liczba oczekujących do eliminacji wyniosła ok. 300 zawodniczek z różnych krajów
świata. Regulamin międzynarodowych rozgrywek tenisowych zabrania występu w takim turnieju zawodniczkom z pierwszej 50. listy WTA.
Kibice oraz organizatorzy chcieli, żeby
w turnieju głównym zaprezentowały się poznanianki: Katarzyna Piter i Magda Linette,
które przebijają się do światowej czołówki
jednak plany startowe oraz przyczyny zdrowotne nie pozwoliły im na występ w tym roku.
W turnieju wystąpiły za to inne Polki: Katarzyna Kawa, Magdalena Fręch, Barbara Sobaszkiewicz i Sylwia Zagórska oraz Daria Kuczer.
Zwyciężczynią tegorocznego turnieju została Słowaczka Kristina Kučova, która za wygranie turnieju Powiat Poznański Open otrzymała do rankingu 100 punktów. To dało jej
awans o 26 miejsc i uplasowało na 103 pozycji
rankingu WTA.
Jedną z imprez towarzyszących Turnieju
PPO był Turniej dla VIP-ów. Rywalizowało
ponad 50 osób w połączonej kategorii debli
męskich i mikstów. Wśród uczestników było
sporo znanych nazwisk, w tym m.in. Jacek
Mejer Mezo, który w Sobocie występował
w parze z Bartoszem Jeske. W turnieju VIPów w Sobocie wzięły także udział osobowości
znane z sympatii do tej dyscypliny sportu. Na
liście startowej pojawił się m.in. stomatolog
prof. Ryszard Koczorowski, Krzysztof Jordan,
główny inicjator i organizator turnieju Poznań
Open, Filip Muzolf czy Jan Nowicki, który odniósł sukcesy na wielu amatorskich imprezach.
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Turniej cieszył się dużą popularnością
w mediach. Według danych Nielsen Audience
Measurement ﬁnał Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Kobiet ITF Pro Circuit Powiat
Poznański Open 2014, w ogólnopolskim paśmie TVP Regionalna obejrzało blisko 600 000
widzów. Dla porównania, w 2013 roku mecz
mistrzostw świata piłkarek ręcznych Polska –
Rumunia obejrzało w TVP Sport 536 000 widzów, co było wówczas rekordem stacji. Finał
Powiat Poznański Open w TVP Regionalna
był relacjonowany „na żywo”. Dodatkowo na
antenie TVP Poznań śledziło go 80 000 kibiców. Powtórka ﬁnałowego spotkania pomiędzy
Kristiną Kučovą i Sesil Karatantchevą (w niedzielę o godz. 19.00) zgromadziła przed telewizorami kolejne 48 tysięcy widzów.
Jeszcze przed zakończeniem tegorocznego
PPO Jan Grabkowski, Starosta Poznański i Tomasz Nowicki, właściciel Centrum Tenisowego Sobota poinformowali, że w przyszłym roku
odbędzie się druga edycja turnieju PPO, i to
z jeszcze większą pulą nagród. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na oﬁcjalną stronę
internetową turnieju www. powiatpoznanskiopen.pl oraz na proﬁl facebook https://www.
facebook.com/pages/Powiat-Poznanski-Open.
Do zobaczenia za rok!
Marta Marcinkowska
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
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Jan Grabkowski
Starosta Poznański
ma przyjemność zaprosić
na

Piknik Rodzinny
„Bezpieczni w powiecie poznańskim”
w sobotę, 13 września 2014 r., o godz. 11.00
na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8
Państwowej Straży Pożarnej
w Bolechowie, przy ul. Obornickiej 1
W programie między innymi:

prezentacja powiatu poznańskiego,
pokazy służb ratowniczych,
wozy wojskowe i strażackie,
pokazy z udziałem psów policyjnych,
liczne konkursy z nagrodami,
wielkie grillowanie.

