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Jan Grabkowski, Starosta Poznański (w środku) odebrał tytuł Super Powiat dla Powiatu 
Poznańskiego podczas XVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Jesteśmy 
Super Powiatem!

Powiat Poznański otrzymał tytułu Super Powiat w ran-
kingu Powiatów w 2013 roku organizowanym co roku przez 
Związek Powiatów Polskich. 8 maja 2014 roku podczas trwa-
jącego w Mikołajkach XVII Zgromadzenia Ogólnego Związku 
Powiatów Polskich, dyplom odebrał Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański i jednocześnie wiceprezes ZPP. Powiat Poznański 
otrzymał honorowy tytuł Super Powiat w kategorii powyżej 120 
tys. mieszkańców.

Wyróżnienie Super Powiat/Super Gmina jest przyznawa-
ne, jeśli dany samorząd uzyskał największy procentowy udział 
realizacji kategorii zawartych w Rankingu Powiatów i Gmin 
prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Dzięki 
temu systemowi, w sposób szczególny, zostają uhonorowane 
te samorządy, których działania skupiają się na zrównoważo-
nym rozwoju, gdyż ich wkład w realizację działań ocenianych 
w rankingu jest wielopłaszczyznowy (obejmuje większość ka-
tegorii). Więcej informacji na temat rankingu znaleźć można na 
stronie internetowej Związku Powiatów Polskich pod adresem: 
http://ranking.zpp.pl.

Tomasz Skupio 
Asystent Starosty
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Gala Wolontariatu 2014

Starosta Poznański w swoim wystąpieniu 
wyraził uznanie wobec niezwykłej postawy 
wolontariuszy, która stanowi inspirację oraz 
motywację do kolejnych działań. Dobroczyn-
na i niełatwa praca oraz poświęcenie są ce-
chami nieczęsto spotykanymi. Zasługują one 
na szczególną pochwałę. Ponieważ Powiat 
Poznański dostrzega niecodzienne akty bez-
interesowności, dlatego pragnie nagrodzić 
wyjątkowych ludzi, którzy działają na rzecz 
potrzebujących. Podkreślił znaczenie Gali 
Wolontariatu, która nie tylko stanowi okazję 
do docenienia zjawiska samego wolontariatu, 

ale także mobilizuje do podejmowania dal-
szych wyzwań i przełamywania barier.

Po zakończeniu uroczystości zebrani go-
ście mieli okazję wysłuchać krótkiego koncer-
tu Tymona Zielińskiego oraz Kacpra Dworni-
czaka, dwóch uczniów Poznańskiej Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 
im. Henryka Wieniawskiego, a następnie udali 
się na słodki poczęstunek.

Hanna Kostołowska 
Biuro Rady
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Szósta edycja Gali Wolontariatu, odbyła się 13 maja 2014 r. w sali sesyjnej 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Do udziału w niej zostali zaproszeni 
wolontariusze odznaczający się szczególnym zaangażowaniem w bezinteresowną 
działalność. W sumie 63 organizacje działające na terenie powiatu wytypowały 
122 osoby. Jan Grabkowski, Starosta Poznański, wraz z Zygmuntem Jeżewskim, 
Członkiem Zarządu Powiatu i Markiem Lisem, Wiceprzewodniczącym Rady 
Powiatu w Poznaniu, wręczyli obecnym działaczom statuetkę Wolontariusza 
Powiatu Poznańskiego. Ceremonię poprowadziła Małgorzata Halber, 
Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady 
Powiatu w Poznaniu.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu i Marek Lis, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
z nagrodzonymi wolontariuszami.
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Wymiana 
dobrych praktyk

Metropolia Poznań w Sieci Międzynarodowej to hasło przewodnie VII Forum 
Gospodarczego Metropolii Poznań. Forum, podobnie jak w ubiegłych latach, 
odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i podzielone było 
na kilka paneli tematycznych.

Osiągnięcia powiatu poznańskiego w za-
kresie współpracy zagranicznej i wspierania 
przedsiębiorczości przedstawił słuchaczom 
Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański. 
Podczas panelu dotyczącego współpracy z in-
nymi samorządami Wicestarosta podzielił się 
wiedzą i doświadczeniem z zakresu możliwo-
ści współpracy zagranicznej i korzyści, jakie 
samorząd może osiągnąć dzięki udziałowi 
we wspólnych projektach i wymianie dobrych 
praktyk. Omówił krótko projekty realizo-
wane z partnerami samorządowymi powia-

tu poznańskiego, w tym pionierskie na skalę 
kraju i Europy osiągnięcia. Wicestarosta pod-
kreślił, że ilość partnerów zagranicznych nie 
gwarantuje sukcesu we współpracy – ważna 
jest jakość współpracy i możliwości nieustan-
nego rozwoju  jak i umiejętność przewidy-
wania ewentualnych barier, na które można 
trafić podczas takiej współpracy: „Trzeba tak 
wybrać partnera, by móc wspólnie realizo-
wać projekty i wdrażać dobre rozwiązania. 
W chwili obecnej powiat poznański osiągnął 
taki poziom rozwoju, że stał się partnerem, 

Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański przywitał uczestników Forum Gospodarczego Metropolii Poznań.
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który przekazuje swoje doświadczenia i wie-
dzę w wielu dziedzinach samorządom zarów-
no z Europy jak i innych krajów.”

Kolejny panel dotyczył wspierania lokal-
nych przedsiębiorców przez samorządy. Wice-
starosta podał i omówił przykłady współpracy 
na linii samorząd – przedsiębiorcy, w tym: 
kształcenie kadr, platformy informacyjne, 
osobną ścieżkę obsługi biznesowej, konkursy 
dla przedsiębiorców. Zachęcił również do od-
wiedzenia stoiska powiatu na odbywających 
się w tym czasie Dniach Przedsiębiorczości 
Poznań, gdzie można uzyskać szczegółowe 
informacje na temat Portalu Firm Powiatu Po-
znańskiego – strony internetowej stworzonej 
z myślą o obecnych i przyszłych przedsiębior-
cach.

Poza Wicestarostą Poznańskim, w pane-
lach wzięli udział inni przedstawiciele samo-
rządów: Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta 
Poznania, Adam Lewandowski, Burmistrz 
Śremu, Marek Woźniak, Marszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego, przedstawiciele 

świata nauki i samorządów gospodarczych. 
Podczas forum głos zabrali również Doro-
ta Barys, Zastępca Dyrektora Departamentu 
Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Minister-
stwa Spraw Zagranicznych oraz Marek Ziół-
kowski, Senator RP.

Organizatorami Forum Gospodarcze 
Metropolii Poznań są: Wielkopolska Izba 
Przemysłowo-Handlowa, Powiat Poznański, 
Miasto Poznań, Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań i Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Jak zapewniają organizatorzy, VII edycja 
tego ważnego dla Metropolii Poznań wyda-
rzenia była kontynuacją dorobku poprzednich 
odsłon imprezy. Założeniem organizatorów 
forum jest umożliwienie dialogu pomiędzy 
środowiskiem naukowym i biznesowym 
a władzami samorządu regionu.

Hanna Kolanowska-Pogrzebna 
Referat Współpracy Zagranicznej  

i Promocji Przedsiębiorczości 
Gabinet Starosty

Wicestarosta Poznański przedstawił sposoby wspierania lokalnych przedsiębiorców przez Powiat Poznański.
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Poznaliśmy poznańskich 
liderów przedsiębiorczości

Gala XI edycji konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” za 
nami. Tym razem spotkanie z przedsiębiorcami ubiegającymi się o przyznanie 
tytułu laureata odbyło się 7 maja 2014 r., w „Iglicy” na terenie MTP w Poznaniu. 
Nagrody wręczono najlepszym firmom w czterech kategoriach: średnich, małych, 
mikroprzedsiębiorstw oraz po raz pierwszy „Startup”.

Na etapie wstępnym zainteresowanie 
udziałem w tegorocznej edycji wyraziło bli-
sko 100 firm. Do drugiego etapu zakwalifi-
kowano 52 przedsiębiorstwa, których dane 
podlegały wnikliwej i profesjonalnej ocenie 

partnera merytorycznego konkursu – firmy F5 
Konsulting Sp. z o.o.

Najlepsze w poszczególnych kategoriach 
firmy otrzymały tytuł „Poznańskiego Lidera 

 Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański wręcza dyplom przedstawicielom firmy Lumo Technika Grzewcza Sp. z o.o.
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Przedsiębiorczości” oraz karnety uprawniają-
ce do produkcji i emisji telewizyjnej profesjo-
nalnych prezentacji biznesowych.

W kategorii „Startup” zwyciężyła fir-
ma GLIP Sp. z o.o., a wyróżnienia wręczo-
no następującym przedsiębiorstwom: Future 
Synthesis Sp. z o.o., Big Data Management 
Sp. z o.o., Qpony.pl Sp. z o.o. oraz Pentesters 
Sp. z o.o. Liderem w kategorii „Mikroprzed-
siębiorca” została firma Apollogic Sp. z o.o. 
Ponadto w tej kategorii wyróżnienia otrzymali 
Airoptic Sp. z o.o., Laboratorium Diagnostyki 
Molekularnej GenMed Sp.J., Mergers Net Sp. 
z o.o. oraz Tense Group Sp. z o.o. W kolejnej 
kategorii – „Mały Przedsiębiorca” zwycięzcą 
została spółka Currency One S.A., a wyróż-
nienia otrzymali: Inter Mark Group Sp. z o.o., 
Technika Spawalnicza Sp. z o.o., VMR Studio 
Sp. z o.o., a także Lumo Technika Grzewcza 
Sp. z o.o. Laureatem w ostatniej kategorii 
„Średni Przedsiębiorca” została spółka Poly-
chem Systems z Poznania. Wyróżnieniami 
Kapituła uhonorowała firmy: Cognifide Pol-
ska Sp. z o.o., Poznańskie Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego Sp. z o.o., Fabryka 
Armatur Swarzędz Sp. z o.o. oraz Fabryka 
Mebli Biurowych MARO Sp. z o.o.

Laureaci każdej z czterech kategorii otrzy-
mali nagrody dodatkowe ufundowane przez 
Członków Kapituły. Międzynarodowe Targi 
Poznańskie zaproponowały najlepszym fir-
mom bezpłatne stoisko targowe o powierzchni 
6 m2, na wybranej imprezie targowej. Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Poznaniu ufundował 
studia podyplomowe – po jednym miejscu dla 
każdego z laureatów, natomiast PKO Bank 
Polski S.A. zwycięzcom przekazał nagrody 
pieniężne. Wybrane firmy otrzymały także 
nagrody dodatkowe, na które złożyły się spe-
cjalistyczne warsztaty Fresh Brand Academy, 
czyli jak zbudować markę firmy oraz pakiety 
biurowe Bee Office Standard.

Kolejna edycja Konkursu o tytuł „Poznań-
skiego Lidera Przedsiębiorczości” odbędzie 
się w przyszłym roku. Już teraz zapraszamy 
firmy z Powiatu Poznańskiego oraz Poznania 
do wzięcia udziału w tym bezpłatnym Kon-
kursie.

Katarzyna Kazmucha 
Referat Współpracy Zagranicznej  

i Promocji Przedsiębiorczości 
Gabinet Starosty

Wspólne zdjęcie laureatów i wyróżnionych z członkami Kapituły Konkursu.
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Dni Przedsiębiorczości Poznań 2014 
za nami

Jak znaleźć inspirację i pomysł na własną firmę, co jest potrzebne by zarejestrować 
działalność gospodarczą, jak znaleźć źródła finansowania i partnerów dla 
swojego biznesu – tego każdy przyszły i obecny przedsiębiorca mógł dowiedzieć 
się podczas Dni Przedsiębiorczości Poznań, które odbyły się 7 i 8 maja na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Pod wspólną nazwą Dni Przedsiębiorczo-
ści Poznań odbyły się: Targi Usług dla Bi-
znesu (IV edycja, poprzednio Targi Przedsię-
biorczości), Forum Gospodarcze Metropolii 
Poznań (VII edycja), Konkurs o tytuł Poznań-
skiego Lidera Przedsiębiorczości (XI edycja), 
Forum Franczyzy (III edycja) i StartUp! Po-
znań (I edycja). Powiat podczas wszystkich 
wydarzeń reprezentował Tomasz Łubiński, 
Wicestarosta Poznański.

Targi Usług dla Biznesu składały się prze-
de wszystkim z prezentacji oferty podmiotów 

świadczących usługi wspierające rozwój bi-
znesu oraz instytucji otoczenia biznesu. Powiat 
Poznański również miał swoje stoisko, na któ-
rym wszyscy zainteresowani mogli uzyskać 
informację na temat rozwoju przedsiębiorczo-
ści w powiecie poznańskim oraz możliwości 
promocji własnej działalności gospodarczej 
za pośrednictwem Portalu Firm Powiatu Po-
znańskiego www.pfpp.com.pl – strony dedy-
kowanej przedsiębiorcom. Części wystawien-
niczej Targów towarzyszyła część warsztatowa 
składająca się ze szkoleń, warsztatów i prelek-
cji o tematyce biznesowej.

Na stoisku Powiatu Poznańskiego można było otrzymać informacje na temat rozwoju przedsiębiorczości w powiecie poznańskim.
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Celem Forum Gospodarczego Metropolii 
Poznań było stworzenie platformy do debaty 
nad możliwościami wykorzystania gospodar-
czego i naukowego potencjału aglomeracji 
poznańskiej w dążeniu do zwiększenia kon-
kurencyjności wśród europejskich metropolii. 
Tegoroczna edycja dotyczyła korzyści, jakie 
można osiągnąć dzięki współpracy między-
narodowej oraz form wspierania lokalnych 
przedsiębiorców przez samorządy.

Kolejnym wydarzeniem była gala Konkur-
su o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębior-
czości. Konkurs ten skierowany jest do mikro, 
małych i średnich przedsiębiorców, startupów 
z miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego, 
promuje innowacyjne i dynamiczne przedsię-
biorstwa, które posiadają ciekawą ofertę i no-
tują sukcesy na rynku. W tym roku do udziału 
w konkursie napłynęło blisko 100 zgłoszeń, 
z czego 52 przeszły wstępną pozytywną oce-
nę. Ostatecznie uhonorowano 20 firm, w tym 
firmy z powiatu poznańskiego.

Dni Przedsiębiorczości Poznań są wspólną 
inicjatywą Miasta Poznań, Powiatu Poznań-

skiego oraz poznańskich środowisk gospo-
darczych i naukowych. Tegoroczną ich edycję 
patronatem objął Minister Gospodarki.

Zdaniem organizatorów, Dni Przedsiębior-
czości Poznań mają za zadanie: inspirować 
do wykorzystania wiedzy i talentów do kreo-
wania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, 
wspierać przedsiębiorców i inwestorów, uła-
twiać dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 
pomiędzy przedsiębiorcami, kreować pozy-
tywny klimat dla rozwoju biznesu oraz współ-
pracy gospodarczej w wymiarze lokalnym, 
regionalnym i międzynarodowym, promo-
wać przedsiębiorczość poprzez wskazywanie 
najlepszych przedsiębiorców i projektów bi-
znesowych jako przykładów sukcesu i wzoru 
do naśladowania.

Hanna Kolanowska-Pogrzebna 
Referat 

Współpracy Zagranicznej 
i Promocji Przedsiębiorczości 

Gabinet Starosty
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Przedsiębiorcy mieli okazję dowiedzieć się o możliwościach promocji własnej działalności gospodarczej za pośrednictwem portalu 
firm powiatu poznańskiego.
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Zegar znów odlicza czas

Punktualnie w południe 15 kwietnia 2014 roku rozpoczęła się uroczystość 
nakręcenia przez Jana Grabkowskiego, Starostę Poznańskiego oraz Andrzeja 
Balcerka, Burmistrza Miasta Puszczykowa, zabytkowego zegara w budynku 
byłego dworca kolejowego w Puszczykowie.

Powiat Poznański oraz Puszczykowo 
udzieliły dotacji na dofinansowanie prac kon-
serwatorskich i restauratorskich, polegających 
na naprawie a także uruchomieniu zegara wie-
żowego. To przykład zabytkowego zegara pro-
dukowanego w końcu XIX wieku na potrzeby 
kolei. W jego konstrukcji nie zastosowano me-
chanizmu wybijania godzin. Posiada natomiast 
tarcze zegarowe, skierowane na trzy kierunki 
świata zgodnie z ustawieniem peronów. Zakres 
prac związany z remontem zegara obejmował 
wymianę zużytych części mechanizmu oraz re-
generację i odnowienie pozostałych elementów 
konstrukcyjnych. Dzięki współpracy z Powia-
towym Konserwatorem Zabytków – Wiesła-
wem Biegańskim, ustalono pierwotny wygląd 
tarczy zegarowych, które zostały wymienione 
ze względu na ich stan zużycia. Zmieniono 
również oświetlenie samej wieży tak, aby tar-
cze były bardziej czytelne. Gruntowny remont 
przeprowadził doświadczony Zakład Zegarmi-
strzowski Bronisław Komasa z Poznania, który 
opiekuje się między innymi zegarem ratuszo-
wym w Lesznie oraz zegarami w Urzędzie 
Miasta Poznania.

Budynek byłego dworca kolejowego 
w Puszczykowie został wpisany do rejestru za-
bytków województwa poznańskiego w dniu 12 
kwietnia 1983 roku. Stanowi on przykład bu-
downictwa z przełomu XIX i XX wieku. Został 
oddany do użytku w 1904 roku i pełnił funk-
cję dworca do lat 80-tych ubiegłego stulecia. 
W czerwcu 1995 roku po długiej procedurze 
przetargowej przedsiębiorstwo państwowe Pol-
skie Koleje Państwowe – Zachodnia Dyrekcja 
Okręgowa Kolei Państwowych w Poznaniu, 
sprzedała prywatnym osobom budynek, pod 
warunkiem przeprowadzenia remontu budynku 

dworcowego. Katarzyna i Zbigniew Bekasiak 
stali się jedynymi w Europie właścicielami bu-
dynku byłego dworca kolejowego przy czynnej 
stacji kolejowej. 

Do dzisiaj dworzec ten jest wizytówką 
Puszczykowa. Ponownie uruchomiony zegar 
będzie służył wszystkim mieszkańcom Pusz-
czykowa, jak również turystom i pasażerom 
przejeżdżających pociągów.  

Tomasz Skupio 
Asystent Starosty

Fo
t. 

To
m

as
z 

Sk
up

io

Jan Grabkowski, Starosta Poznański przed zabytkowym budyn-
kiem byłego dworca kolejowego w Puszczykowie.



11B i u l e t y n  P o w i a t u  P o z n a ń s k i e g o m a j  2 0 1 4

UchWAły 
podjęte podczas Sesji Rady Powiatu w Poznaniu  
w dniu 29 kwietnia 2014 roku

Uchwała Nr XXXIX/376/IV/2014 Rady Powiatu 
w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie: założenia Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Swarzędzu i włączenia go do Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich z  siedzibą 
w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. „i” oraz 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, poz. 645, Dz. U. 
z 2014 r. poz. 379.), w związku z art. 2 pkt 3a, art. 5 ust. 2 
pkt 1, ust. 3 i 5a, art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 62 
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-
ty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, 
Nr 281 poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94 
poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 
poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 
1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, Dz. U. z 2007 
r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 
120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, Dz. U. 
z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 
1370, Nr 235 poz. 1618, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 
31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 
poz. 1705, Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54 poz. 
320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, Dz. U. z 2011 
r. Nr 106, poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, 
Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206, Dz. U. z 2012 r. poz. 
941, poz. 979, Dz. U. z 2013 r. poz.827, poz. 1317, Dz. U. 
z 2014 r. poz.7, poz. 290) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. 
poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Z  dniem 1 września 2014 r. zakłada się publiczną pla-
cówkę kształcenia praktycznego o  nazwie Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu.

§ 2.
Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu nada-
je się statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały.

§ 3.
Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski placówki.

§ 4.
Z dniem 1 września 2014 r. włącza się Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Swarzędzu do Zespołu Szkół Nr 
1 im. Powstańców Wielkopolskich z siedzibą w Swarzę-
dzu os. Mielżyńskiego 5a.

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

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/377/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Buk zadania zarzą-
dzania publiczną drogą powiatową nr 2497P – ul. 
Grodziska w m. Buk.

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

§ 1.
1. Powierza się Gminie Buk zadanie zarządzania drogą 

powiatową nr 2497P Buk – Kotowo w zakresie rea-
lizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 2497P na odcinku ul. Grodziskiej w Buku” – po-
przez wykonanie chodnika po stronie zachodniej 
(na odcinku od ul. Lipowej do obwodnicy miasta), 
będące zadaniem powiatu.

2. Powierzenie zadania, o  którym mowa w  ust. 1, na-
stępuje na okres do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.
1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą 

powiatową w  zakresie przedstawionym w  §1, na-
stąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Powiatem Poznańskim a Gminą Buk, które określi 
także sposób finansowania zadania.



12 m a j  2 0 1 4 B i u l e t y n  P o w i a t u  P o z n a ń s k i e g o

2. Zadanie, o którym mowa w §1, finansowane będzie 
ze środków Gminy Buk, a po wykonaniu przekaza-
ne zostanie powiatowi jako pomoc rzeczowa.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/378/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Buk zadania zarzą-
dzania publiczną drogą powiatową nr 2497P – ul. 
Grodziska w m. Buk.

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

§ 1.
1. Powierza się Gminie Buk zadanie zarządzania drogą 

powiatową nr 2497P Buk – Kotowo w zakresie reali-
zacji zadania pn.: „Remont i rozbudowa kanalizacji 
deszczowej na ul. Grodziskiej w Buku (na odcinku 
od ul. Lipowej do wylotu kanalizacji) ”, będące zada-
niem powiatu.

2. Powierzenie zadania, o  którym mowa w  ust. 1, na-
stępuje na okres do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.
1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą 

powiatową w  zakresie przedstawionym w  §1, na-
stąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Powiatem Poznańskim a Gminą Buk, które określi 
także sposób finansowania zadania.

2. Zadanie, o którym mowa w § 1, finansowane będzie 
ze środków Gminy Buk, a po wykonaniu przekaza-
ne zostanie powiatowi jako pomoc rzeczowa.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/379/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w  sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych 
oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspo-
zycji usunięcia, a  następnie odstąpienia od usunię-
cia pojazdu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 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) oraz art. 130a ust. 6 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.: Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1448, Dz. U. z 2013 r. poz. 700, Dz. U. z 2013 r. poz. 
1611) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się wysokość opłat związanych z  usuwaniem 
pojazdów z  dróg i  przechowywaniem tych pojazdów 
na parkingach strzeżonych w  brzmieniu określonym 
w załączniku nr 1.

§ 2.
Ustala się wysokość kosztów powstałych w  wyniku 
wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie od-
stąpienia od jego usunięcia w  brzmieniu określonym 
w załączniku nr 2.

§ 3.
Obowiązek wniesienia opłat i kosztów, o których mowa 
w § 1 i § 2, powstaje z chwilą wydania dyspozycji usu-
nięcia pojazdu.

§ 4.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała Nr XXV/226/IV/2013 Rady Powiatu w Pozna-
niu z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysoko-
ści opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkin-
gach strzeżonych oraz kosztów powstałych w  wyniku 
wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia 
od usunięcia pojazdu.

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

§ 6.
Uchwała wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.
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Uchwała Nr XXXIX/380/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia Miastu Luboń pomocy finan-
sowej w  formie dotacji celowej na wykonanie nasa-
dzeń na terenie miasta Luboń w ramach Programu 
zwiększania lesistości Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, 
poz. 1646) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami: z 2013 r. poz. 
21, poz. 888, poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47) oraz 
art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z  2013 r. poz. 595 ze zmianami: 
z 2013 r. poz. 645), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, 
co następuje:

§ 1.
1. Udziela się Miastu Luboń pomoc finansową w  for-

mie dotacji celowej w  kwocie 20.000 zł. na wyko-
nanie nasadzeń na terenie miasta Luboń w ramach 
Programu zwiększania lesistości Powiatu Poznań-
skiego.

2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji i  jej rozli-
czenia określone zostaną w umowie zawartej pomię-
dzy Powiatem Poznańskim i Miastem Luboń.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala Nr XXXIX/381/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w  sprawie: uchylenia uchwały Rady Powiatu w  Po-
znaniu w sprawie trybu postępowania o udzielenie 
dotacji z  budżetu Powiatu Poznańskiego spółkom 
wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kon-
troli wykonania.

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: z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379)
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchyla się uchwałę Rady Powiatu w  Poznaniu Nr 
XLII/336/III/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie try-
bu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu 
Poznańskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozlicza-
nia oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Uchwała Nr XXXIX/382/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Kleszczewo zadania 
zarządzania drogą powiatową nr 2429P.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z  dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645,) oraz art. 19 
ust.4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U z 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 Kleszczewo zadanie zarządza-

nia droga powiatową nr 2429P Tulce – Kostrzyn 
w zakresie dotyczącym:
1) budowy chodnika w  miejscowości Gowarzewo 

(ul. Siekierecka) w  pasie drogi powiatowej nr 
2429P Tulce – Kostrzyn

2) bieżącego utrzymania chodnika, o którym mowa 
w pkt 1; 

będących zadaniami Powiatu.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

następuje na okres do dnia 31 grudnia 2016r, a zada-
nia o którym mowa ust. 1 pkt 2 na czas nieokreślony.

§ 2.
1. Powierzenie zadań zarządzania publiczną drogą 

powiatową w  zakresie przedstawionym w  § 1, na-
stąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Wójtem Gminy Kleszczewo a  Zarządem Powiatu 
w  Poznaniu, które określi także sposób finansowa-
nia zadania.

2. Zadanie, o  którym mowa w  § 1 ust 1 pkt 1 finan-
sowane będzie ze środków Gminy Kleszczewo 
i po jego wykonaniu zostanie przekazane powiatowi 
jako pomoc rzeczowa, a  zadanie o  którym mowa 
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w § 1 ust 1 pkt 2 finansowane będzie przez Powiat 
Poznański z dotacji finansowej otrzymanej od Gmi-
ny Kleszczewo.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/383/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Kleszczewo zadania 
zarządzania drogą powiatową nr 2429P.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z  dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645,) oraz art. 19 
ust.4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U z 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 Kleszczewo zadanie zarządza-

nia droga powiatową nr 2429P Tulce – Kostrzyn 
w zakresie dotyczącym:
1) budowy chodnika w  miejscowości Tulce ul. Po-

znańska w pasie drogi powiatowej nr 2429P Tulce 
– Kostrzyn

2) bieżącego utrzymania chodnika, o którym mowa 
w pkt 1;

będących zadaniami Powiatu.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

następuje na okres do dnia 31 grudnia 2016r, a zada-
nia o którym mowa ust. 1 pkt 2 na czas nieokreślony.

§ 2.
1. Powierzenie zadań zarządzania publiczną drogą 

powiatową w  zakresie przedstawionym w  § 1, na-
stąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Wójtem Gminy Kleszczewo a  Zarządem Powiatu 
w  Poznaniu, które określi także sposób finansowa-
nia zadania.

2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust 1 pkt 1 finansowa-
ne będzie ze środków Gminy Kleszczewo i po jego 
wykonaniu zostanie przekazane powiatowi jako po-
moc rzeczowa, a zadanie o którym mowa w § 1 ust 
1 pkt 2 finansowane będzie przez Powiat Poznański 
z  dotacji finansowej otrzymanej od Gminy Klesz-
czewo.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/384/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie: powierzenia Gminie Kleszczewo zadania 
zarządzania drogą powiatową nr 2440P.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z  dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645,) oraz art. 19 
ust.4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U z 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 Kleszczewo zadanie zarządza-

nia droga powiatową nr 2440P Tulce – Bugaj w za-
kresie dotyczącym:
1) budowy chodnika w  miejscowości Nagradowice 

w pasie drogi powiatowej nr 2440P Tulce – Bugaj
2) bieżącego utrzymania chodnika, o którym mowa 

w pkt 1; 
będących zadaniami Powiatu.
2. Powierzenie zadania, o  którym mowa w  ust. 1 pkt 

1, następuje na okres do dnia 31 grudnia 2016 r., 
a zadania o którym mowa ust. 1 pkt 2 na czas nie-
określony.

§ 2.
1. Powierzenie zadań zarządzania publiczną drogą 

powiatową w  zakresie przedstawionym w  § 1, na-
stąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Wójtem Gminy Kleszczewo a  Zarządem Powiatu 
w  Poznaniu, które określi także sposób finansowa-
nia zadania.

2. Zadanie, o  którym mowa w  § 1 ust 1 pkt 1 finan-
sowane będzie ze środków Gminy Kleszczewo 
i po jego wykonaniu zostanie przekazane powiatowi 
jako pomoc rzeczowa, a  zadanie o  którym mowa 
w §1 ust 1 pkt 2 finansowane będzie przez Powiat 
Poznański z dotacji finansowej otrzymanej od Gmi-
ny Kleszczewo.

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu.
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§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/385/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w  sprawie: powierzenia Gminie Kleszczewo zadań 
zarządzania drogą powiatową nr 2447P.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z  dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645,) oraz art. 19 
ust.4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U z 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 Kleszczewo zadanie zarządza-

nia droga powiatową nr 2447P w zakresie dotyczą-
cym:
1) budowy chodnika w  miejscowości Śródka w  pa-

sie drogi powiatowej nr 2447P Śródka – Zimin 
– Krerowo

2) bieżącego utrzymania chodnika, o którym mowa 
w pkt 1;

będących zadaniami Powiatu.
2. Powierzenie zadania, o  którym mowa w  ust. 1 pkt 

1, następuje na okres do dnia 31 grudnia 2016 r., 
a zadania o którym mowa ust. 1 pkt 2 na czas nie-
określony.

§ 2.
1. Powierzenie zadań zarządzania publiczną drogą 

powiatową w  zakresie przedstawionym w  § 1, na-
stąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Wójtem Gminy Kleszczewo a  Zarządem Powiatu 
w  Poznaniu, które określi także sposób finansowa-
nia zadania.

2. Zadanie, o którym mowa w §1 ust 1 pkt 1 finansowa-
ne będzie ze środków Gminy Kleszczewo i po jego 
wykonaniu zostanie przekazane powiatowi jako po-
moc rzeczowa, a zadanie o którym mowa w §1 ust 
1 pkt 2 finansowane będzie przez Powiat Poznański 
z  dotacji finansowej otrzymanej od Gminy Klesz-
czewo.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/386/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w  sprawie: powierzenia Gminie Suchy Las zadania 
zarządzania drogą powiatową nr 2061P.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z  dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645,) oraz art. 19 
ust.4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U z 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 Suchy Las zadanie zarządzania 

drogą powiatową nr 2061P w następującym zakresie 
budowy chodnika na ul. Dworcowej w Golęczewie 
na odcinku od ul. Lipowej do ul. Strażackiej.

2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt, 
następuje na okres do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2.
1. Powierzenie zadania zarządzania publiczną drogą 

powiatową w  zakresie przedstawionym w  § 1, na-
stąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Wójtem Gminy Suchy Las a  Zarządem Powiatu 
w  Poznaniu, które określi także sposób finansowa-
nia zadania.

2. Zadania, o  których mowa w  §1 ust 1, finansowa-
ne będzie ze środków własnych Gminy Suchy Las, 
a po jego wykonaniu przekazane zostanie powiato-
wi jako pomoc rzeczowa.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/387/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w  sprawie: przeznaczenia środków finansowych 
na nagrody za osiągnięcia w służbie, dla policjantów 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu realizujących 
zadania służbowe na terenie Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
595 ze zm.), art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 



16 m a j  2 0 1 4 B i u l e t y n  P o w i a t u  P o z n a ń s k i e g o

r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687 ze. zm.), 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
Rada Powiatu w Poznaniu wyraża zgodę na przeznacze-
nie środków w  wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwa-
dzieścia tysięcy zł) na nagrody za osiągnięcia w służbie, 
dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 
realizujących zadania służbowe na terenie powiatu po-
znańskiego.
Środki wykazane w §1 zostaną przeznaczone na wypłatę 
nagród finansowych dla zwycięzców konkursu „Dziel-
nicowy Roku Powiatu Poznańskiego” ustanowionego 
dnia 31 stycznia 2007 r., Uchwałą Rady Powiatu w Po-
znaniu nr IV/39/III/2007 oraz wypłatę nagród finan-
sowych zgodnie z  „Regulaminem przyznawania przez 
Komendanta Miejskiego Policji w  Poznaniu nagród 
pieniężnych w ramach zatrzymania sprawców przestęp-
stwa na gorącym uczynku”.
Zasady przekazania środków wykazanych w § 1 i przy-
znawania nagród wykazanych w § 2 określi porozumie-
nie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Poznaniu, 
a Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
w Poznaniu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/388/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w  sprawie: zatwierdzenia preliminarza wydatków 
z  budżetu powiatu poznańskiego w  2014 roku 
na wykonanie prac konserwatorskich, restaurator-
skich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisa-
nych do rejestru zabytków.

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: 2013, poz. 654) w związku z art. 
81 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162 
poz. 1568, ze zmianami: Dz. U. z 2004 r.; Nr 96 poz. 959, 
Nr 238 poz. 2390, Dz. U. z 2006 r.; Nr 50 poz. 362, Nr 
126 poz. 875, Dz. U. z 2009 r.; Nr 31 poz. 206, Nr 192 poz. 
1394, Nr 97 poz. 804, Dz. U. z 2010 r.; Nr 75 poz. 474, 
Nr 130 poz. 871) oraz uchwały Nr XXIX/270/IV/2013 
Rady Powiatu w  Poznaniu z  dnia 27 czerwca 2013 r. 
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, poło-
żonych na terenie powiatu poznańskiego, Rada Powiatu 
w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się preliminarz wydatków z budżetu powia-
tu poznańskiego w 2014 roku na wykonanie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Preli-
minarz ten stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/389/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/338/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 r. 
w  sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadania 
zarządzania publiczna drogą powiatową nr 2410P – 
ul. Średzka w m. Swarzędz i m. Zalasewo.

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

§ 1.
W  uchwale nr XXXVI/338/IV/2014 Rady Powiatu 
w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powie-
rzenia Gminie Swarzędz zadania zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2410P – ul. Średzka w m. Swarzędz 
i m. Zalasewo, wprowadza się następujące zmiany:
1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:  

„w  sprawie: powierzenia Gminie Swarzędz zadania 
publicznego zarządzania publicznymi drogami po-
wiatowymi nr 2410P i 2512P”.

2. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Powierza się Gminie Swarzędz zadanie zarządza-
nia drogami powiatowymi nr 2410P i  2512P w  za-
kresie:
1) Przebudowy drogi powiatowej nr 2410P – ul. 

Średzkiej w granicach administracyjnych miasta 
Swarzędz, budowy chodnika (strona zachodnia) 
na odcinku do ul. Irlandzkiej w m. Zalasewo oraz 
budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. 
Rabowickiej w  m. Swarzędz do ul. Austriackiej 
w m. Zalasewo wraz z odtworzeniem nawierzch-
ni na odcinku poza granicami miasta;
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2) przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 
2410P (ul. Średzka w  m. Swarzędz) i  2512P (ul. 
Rabowicka w m. Swarzędz i Jasin).

3) ułożenia nawierzchni asfaltowej na drodze po-
wiatowej nr 2410P – ul. Średzkiej na odcinku 
od ul. Irlandzkiej do ul. Polskiej w m. Zalasewo,

będące zadaniami powiatu.”
3. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Powierzenie zadania zarządzania publicznymi 
drogami powiatowymi w  zakresie przedstawio-
nym w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawar-
tego pomiędzy Zarządem Powiatu w  Poznaniu 
a  Burmistrzem Miasta i  Gminy Swarzędz, które 
określi także sposób finansowania zadania.

2. Zadanie, w  zakresie o  którym mowa w  § 1 ust. 
1 pkt. 1 i pkt. 2 finansowane będzie ze środków 
Powiatu Poznańskiego w kwocie 2.000.000,00 zł, 
a  w  pozostałym zakresie ze środków własnych 
Gminy Swarzędz.

3. Zadanie, w zakresie o którym mowa w § 1 ust. 1 
pkt. 3 finansowane będzie ze środków Powiatu 
Poznańskiego w  kwocie 100.000,00 zł, a  w  po-
zostałym zakresie ze środków własnych Gminy 
Swarzędz.

4. Zadanie, o  którym mowa w  § 1, w  części finan-
sowanej ze środków Gminy Swarzędz przekazane 
zostanie powiatowi jako pomoc rzeczowa.”

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXXIX/390/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014r.

w  sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego 
na rok 2014.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz art. 
51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o  samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013r, poz. 595 ze zm.), art. 211, 
212, 214 pkt 1, art. 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, 
poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w  Poznaniu uchwala, 
co następuje:
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 11 grud-
nia 2013r. Nr XXXV/326/IV/2013 w  sprawie uchwale-
nia budżetu powiatu na rok 2014, zmienionej uchwałą 
Rady z dnia 29 stycznia 2014r. nr XXXVI/357/IV/2014r., 

zmienionej uchwałą Rady z  dnia 19 lutego 2014r. nr 
XXXVII/362/IV/2014r., zmienionej uchwałą Rady 
z  dnia 18 marca 2014r. nr XXXVIII/374/IV/2014r., 
zmienionej uchwałą Zarządu z dnia 31 marca 2014r. Nr 
2552/2014, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
W paragrafie 1:
1. Zwiększa się o kwotę 3.887.891zł dochody budżetu 

Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą 
229.094.664zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:
1) zwiększa się o kwotę 2.453.526zł dochody bieżące, 

które po zmianie wynoszą 211.715.129zł (zgod-
nie z załącznikiem nr 1A),

2) zwiększa się o kwotę 1.434.365zł dochody mająt-
kowe, które po zmianach wynoszą 17.379.535zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 1B).

2. W dochodach, o których mowa w ust.1 dokonuje się 
następujących zmian:
1) zwiększa się o kwotę 61.220zł 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 wyno-
szą w  kwocie 18.441.082zł (zgodnie z  załączni-
kiem nr2),

2) zwiększa się o kwotę 2.325.306zł dotacje i środki 
zewnętrzne na finansowanie wydatków i  reali-
zację zadań finansowanych z  udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o finansach publicznych, które po zmianach wy-
noszą 9.585.554zł (zgodnie z załącznikiem nr 1D).

§ 2.
W paragrafie 2:
1. Zwiększa się o  kwotę 3.887.891zł wydatki budżetu 

Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 
236.810.452zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące kwotę 1.258.991zł, 

które po zmianie wynoszą 193.481.701zł, (zgod-
nie z załącznikiem nr 2A),

2) zwiększa się o kwotę 2.628.900zł wydatki mająt-
kowe, które po zmianach wynoszą 43.328.751zł, 
(zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym zwiększa 
się o kwotę 2.000.000zł dotacje majątkowe, które 
po zmianie wynoszą 8.901.605zł (zgodnie z  za-
łącznikiem nr 2C).

2. W wydatkach, o których mowa w ust. 1 pkt.1 doko-
nuje się następujących zmian:
1) zwiększa się o  kwotę 61.220zł wydatki na rea-

lizację zadań z  zakresu administracji rządowej 
i  innych zleconych jednostce samorządu teryto-
rialnego innymi ustawami oraz zadań wykony-
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wanych na mocy porozumień, które po zmianach 
wynoszą w  kwocie 18.441.082zł (zgodnie z  za-
łącznikiem nr2),

2) zwiększa się o  kwotę 400.689zł wydatki na wy-
nagrodzenia i  składki od nich naliczane, które 
po zmianie wynoszą 96.802.977zł (zgodnie z  za-
łącznikiem nr 3),

3) zmniejsza się o  kwotę 1.000zł świadczenia 
na rzecz osób fizycznych, które po zmianach wy-
noszą 7.079.752zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),

4) zwiększa się o kwotę 10.000zł wydatki na realiza-
cję zadań realizowanych w drodze umów i poro-
zumień miedzy jednostkami samorządu teryto-
rialnego, które po zmianach wynoszą 1.557.880zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 5),

5) zmniejsza się o  kwotę 224.283zł wydatki prze-
znaczone na dotacje bieżące udzielane z budżetu, 
które po zmianach wynoszą 3.989.593zł (zgodnie 
z załącznikiem nr 6), w tym:
a) zmniejsza się o  kwotę 160.000zł dotacje celo-

we dla jednostek zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych, które po zmianie wynoszą 
66.400zł, (zgodnie z załącznikiem nr 6A),

b) zmniejsza się o kwotę 64.283zł dotacje celowe 
dla jednostek spoza sektora finansów publicz-
nych, które po zmianach wynoszą 3.007.757zł, 
(zgodnie z załącznikiem nr 6B),

8) zmienia się wydatki na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwo-
cie 10.341.829zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

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

§ 4.
W paragrafie 7:
Zmniejsza się o kwotę 5.859zł rezerwy, które po zmia-
nie wynoszą 1.540.685zł, (zgodnie z załącznikiem nr 10), 
w tym:
rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 5.859zł, która po 
zmianie wynosi 636.815zł przeznaczoną na wydatki 
bieżące.

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

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązu-
je w roku budżetowym 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/391/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 29 kwietnia 2014r.

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

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r, 
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 grud-
nia 2013r. Nr XXV/325/IV/2013 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018, 
zmienionej uchwałą Rady z dnia 29 stycznia 2014r. Nr 
XXVI/358/IV/2014, zmienionej uchwałą Rady z  dnia 
19 lutego 2014r. Nr XXVII/363/IV/2014, zmienionej 
uchwałą Rady z dnia 18 marca 2014r. Nr XXVIII/375/
IV/2014, wrowadza się zmianę załącznika nr 1 i  nr 2, 
które otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i nr 2 
do niniejszej uchwały.

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

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienia do uchwał wraz objaśnieniami i załącznikami znaj-
dują się na stronie na stronie internetowej bip.powiat.poznan.pl, 
w zakładce Uchwały Rady Powiatu.
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SPRAWoZDAniA
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu 
od 17 marca do 25 kwietnia 2014 r. 

Zarząd Powiatu odbył 9 protokołowanych posie-
dzeń: 17, 18, 25, 27, 31 marca, 7, 14, 17, 24 kwietnia 
2014 r.

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospoda-
rowania przestrzennego – 9 postanowień,

2. w  sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyj-
nego, programów działalności i  planu pracy Środo-
wiskowego Domu Samopomocy – „Dom Pomocy 
Maltańskiej” z siedzibą w Puszczykowie, na rok 2014. 
Zarząd zatwierdził opracowany przez Kierownika 
Środowiskowego Domu Samopomocy – „Pomoc 
Maltańska” w Puszczykowie, w uzgodnieniu z Woje-
wodą Wielkopolskim:

 − Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu 
Samopomocy – „Dom Pomocy Maltańskiej” 
w Puszczykowie na rok 2014,,

 − Program działalności Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Puszczykowie – Dom typu A na rok 
2014,

 − Program działalności Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Puszczykowie – Dom typu B na rok 
2014,

 − Plan pracy Domu Pomocy Maltańskiej Środowi-
skowego Domu Samopomocy w  Puszczykowie. 
Ww. dokumenty stanowią załączniki do uchwały,

3. w  sprawie przeznaczenia środków na organizację 
imprezy pn. „Brazuca! ” w  ZS w  Puszczykowie – 
w  wysokości 13.000,00zł brutto. Impreza odbędzie 
się w ramach współpracy partnerskiej między Powia-
tem Poznańskim a Prefekturą São Josè Dos Pinahis, 
w dniach 26-30 maja 2014r., i skierowana jest do ucz-
niów LO w Puszczykowie. Impreza będzie miała cha-
rakter warsztatowy i  poprowadzi ją rodowity Bra-
zylijczyk. „Brazuca” to nazwa oficjalnego modelu 
piłki zaprojektowanego na Mistrzostwa Świata w Pił-
ce Nożnej 2014 w  Brazylii, jest również potocznym 
określeniem oznaczającym „Brazylijczyka” lub „bra-
zylijski sposób życia”. Podczas warsztatów uczniowie 
LO w Puszczykowie zapoznają się z brazylijską kultu-
rą i technikami brazylijskiej piłki nożnej,

4. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego na wykonanie instalacji przygotowa-

nia ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie 
systemu solarnego w budynku Internatu przy Zespole 
Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, zatwierdze-
nia SIWZ, powołania komisji przetargowej,

5. w  sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań z kultury i sztuki, kultury fizycznej 
i turystyki, ochrony i promocji zdrowia oraz pomo-
cy społecznej. Oferty można było składać w terminie 
do 11 kwietnia 2014r. Rozstrzygnięcie konkursu na-
stąpi do dnia 9 maja 2014r. Konkurs obejmuje oferty 
przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie 
wcześniej niż 26 maja 2014r. a kończy się nie później 
niż 10 grudnia 2014r.,

6. w  sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski 
o udzielenie dotacji w roku 2014 na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budow-
lanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
w następującym składzie:

 − Jan Grabkowski, Starosta Poznański – przewodni-
czący komisji,

 − Daria Kowalska –Tonder, z-ca Dyrektora Wydzia-
łu Promocji – sekretarz,

 − Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański (lub 
inny członek Zarządu Powiatu),

 − Grażyna Głowacka, Przewodnicząca Komisji Kul-
tury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu,

 − Barbara Antoniewicz – Członek Komisji Kultury, 
Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu.

 − Regulamin pracy komisji stanowi załącznik 
do uchwały. Wyniki pracy komisji zatwierdza Rada 
Powiatu na wniosek Zarządu Powiatu,

7. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na za-
kup usługi dostępu do czasu antenowego na potrzeby 
wyemitowania w  Wielkopolskiej Telewizji Kablowej 
spotów reklamowych zachęcających do przekazywa-
nia 1% podatku na rzecz organizacji pożytku pub-
licznego z terenu powiatu poznańskiego, w kwocie do 
4.500,00zł brutto (emisja 70 spotów),

8. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na 
wykonanie opinii technicznej, dot. możliwości wy-
konania instalacji wentylacji mechanicznej korytarzy 
i  chłodzenia pomieszczeń biurowych znajdujących 
się na parterze w  budynku przy ul. Słowackiego 8 
w  Poznaniu. Umowa zawarta została z  Jerzym Sur-
macewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą 
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pod firmą Biuro Projektowe Jerzy Surmacewicz z sie-
dzibą w Poznaniu, na kwotę 5.904,00zł brutto,

 9. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonywanie prac związanych 
z  demontażem wraz z  transportem i  unieszkodli-
wieniem wyrobów zawierających azbest oraz trans-
portem i  unieszkodliwieniem zdeponowanych wy-
robów zawierających azbest; zatwierdzenia SIWZ; 
powołania komisji przetargowej,

10. w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
wybór realizatora „Programu profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych wśród dzieci z powiatu poznań-
skiego” w 2014 roku (kontynuacja). Program obej-
muje dzieci urodzone w latach 2009-2012, mające na 
dzień wykonania szczepienia ukończone 24 miesią-
ce życia, zameldowane w gminach powiatu poznań-
skiego na dzień ogłoszenia konkursu. Ogłoszenie 
zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na stronie in-
ternetowej oraz BIP Powiatu Poznańskiego. Zarząd 
powołał komisję konkursową w następującym skła-
dzie:

 − Zygmunt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu – 
przewodniczący komisji,

 − Teresa Gromadzińska, Dyrektor Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia – wiceprzewodnicząca ko-
misji,

 − Anna Matuszak, Dyrektor Wydziału Finansów,
 − przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej 

i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu,
 − pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdro-

wia,
 − Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik 

do uchwały. Kwota przeznaczona na realizację 
Programu wynosi maksymalnie 400.000,00zł. 
Oferty przyjmowane były do 10 kwietnia 2014r.,

11. w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na wybór realizatora programu profilaktyki raka 
szyjki macicy w 2014r. (kontynuacja). Program obe-
jmuje dziewczęta urodzone w 2000r. oraz urodzone 
w 1999r., które nie skorzystały ze szczepień w ramach 
„Programu” realizowanego w 2013r. finansowanego 
z budżetu Powiatu Poznańskiego i nie były wcześniej 
zaszczepione żadną dawką szczepionki przeciwko 
HPV, zameldowane w  gminach powiatu poznań-
skiego na dzień ogłoszenia konkursu. Ogłoszenie 
zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w  Poznaniu oraz na stro-
nie internetowej oraz BIP Powiatu Poznańskiego. 
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały. Za-
rząd powołał komisję konkursową w następującym 
w składzie:

 − Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu, 
przewodniczący komisji,

 − Teresa Gromadzińska – Dyrektor Wydziału Spraw 
Społecznych i  Zdrowia Starostwa Powiatowego, 
wiceprzewodnicząca komisji,

 − Anna Matuszak – Dyrektor Wydziału Finansów 
Starostwa Powiatowego, członek komisji, 

 − przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Poznańskiego, 
członek komisji,

 − pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdro-
wia Starostwa Powiatowego, członek komisji.

 − Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik do 
uchwały. Kwota przeznaczona na realizację Pro-
gramu wynosi maksymalnie 300.000,00zł. Oferty 
przyjmowane były do 10 kwietnia 2014r.,

12. w  sprawie zatwierdzenia rozliczeń dotacji udzie-
lonych na realizację programów zdrowotnych 
w 2013r.:

 − Program zdrowotny w zakresie profilaktyki raka 
szyjki macicy – wykonawca, tj. Specjalistycz-
na Przychodnia Lekarska „EDICTUM” sp. z  o. 
o. z  siedzibą w  Poznaniu, w  ramach programu 
przeprowadził edukację zdrowotną wśród dziew-
cząt, ich rodziców i  opiekunów prawnych, akcję 
promocyjną ww. programu oraz wykonał szcze-
pienia ochronne przeciwko HPV u dziewczynek 
z rocznika 1999 i 1998 zameldowanych w powie-
cie poznańskim na dzień ogłoszenia konkursu. 
Wykonawca w ramach programu podał: I dawkę 
szczepionki – 983 dziewczynkom, II dawkę – 976 
oraz III dawkę – 971 dziewczynkom (stanowiło 
to około 90,6% osób przewidzianych do prze-
szczepienia),

 − „Profilaktyczny program szczepień przeciwko 
grypie dla mieszkańców powiatu poznańskiego” 
i  „Program profilaktyki zakażeń pneumoko-
kowych wśród dzieci z  powiatu poznańskiego” 
– realizatorem programów była Specjalistyczna 
Przychodnia Lekarska „EDICTUM” sp. z  o. o. 
z  siedzibą w  Poznaniu. Przedmiotem programu 
dot. szczepień przeciwko grypie było przepro-
wadzenie szczepień u  max. 4341 osób w  wieku 
od 45 roku życia, zameldowanych na terenie po-
wiatu poznańskiego. „Program profilaktyki zaka-
żeń pneumokokowych” obejmował szczepienia 
przeciwko tym zakażeniom u  max. 1040 dzieci 
w  wieku 24-59 miesięcy, zameldowanych na te-
renie powiatu poznańskiego. W ramach ww. pro-
gramów, realizowanych w  okresie od paździer-
nika do grudnia 2013r., szczepieniami objęto: 
przeciwko grypie – 2598 osób (ok. 59,9% po-
pulacji przewidzianej do zaszczepienia), prze-
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ciwko pneumokokom – 1040 dzieci (100% po-
pulacji przewidzianej do zaszczepienia).  
Na realizację powyższych programów Powiat 
Poznański przekazał w  2013r. dotacje w  łącznej 
wysokości 725.410,61zł. Wykonawca przedłożył 
w terminie i zgodnie z zawartą umową rozliczenia 
dotacji. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy 
przedłożonych rozliczeń wniesiono uwagi, jedno-
cześnie wzywając realizatora do dokonania sto-
sownych korekt, które zostały przedłożone w lu-
tym 2014r. Wykonawca zwrócił niewykorzystane 
środki dotacji w  łącznej wysokości 62.553,94zł. 
Od kwot zwróconych po terminie Wykonawca 
zapłacił powstałe odsetki za zwłokę w wysokości 
487,00zł. Łącznie na realizację ww. programów 
Powiat wydatkował 662.856,87zł (co stanowi 
ok. 91,4% wartości umów),

13. w  sprawie zatwierdzenia rozliczeń dotacji ze środ-
ków budżetu Powiatu Poznańskiego w  roku 2013 
na dofinansowanie działalności warsztatów terapii 
zajęciowej działających na terenie powiatu poznań-
skiego. Z  budżetu Powiatu Poznańskiego w  2013r. 
wydatkowano, na dofinansowanie kosztów działal-
ności 6 warsztatów terapii zajęciowej działających 
na terenie powiatu poznańskiego (posiadających 190 
miejsc), kwotę 312.360,00zł. Niewykorzystane kwoty 
dotacji wraz z odsetkami wykazanymi w załączniku 
do uchwały, zostały przekazane na rachunek Powia-
tu. Kontrolę realizacji dofinansowania działalności 
Warsztatów w  zakresie wykorzystania i  rozliczania 
dotacji (obejmującej zarówno środki pochodzące 
z PFRON jak i  środki budżetowe) dokonuje PCPR 
w Poznaniu, które przedstawiło informację w zakre-
sie wykorzystania środków budżetowych za 2013r., 
zgodnie z treścią określoną w załączniku do uchwały,

14. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spół-
ki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Szpital 
w  Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrow-
skiego” sp. z  o. o. – o  kwotę 3.000.000,00zł. Pod-
wyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez 
utworzenie 3.000 nowych udziałów o  wartości no-
minalnej 1.000,00zł każdy. Wszystkie nowoutwo-
rzone udziały obejmie dotychczasowy wspólnik tj. 
Powiat Poznański. Udziały zostaną pokryte w  ca-
łości przez dotychczasowego wspólnika wkładem 
pieniężnym. Po dokonaniu podwyższenia kapitału, 
kapitał zakładowy spółki NZOZ „Szpital w  Pusz-
czykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego” sp. 
z  o.o. wyniesie 66.611.000,00zł i  będzie składać się 
z 66.611 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00zł 
każdy,

15. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych na zakup i  montaż wiaty 
rowerowej na parkingu wewnętrznym Starostwa Po-
wiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu. Za-
mówienie zostało zlecone przedsiębiorstwu Zakład 
Ogólnobudowlany Adam Zając z siedzibą w Szamo-
tułach, za kwotę 9.523,52zł brutto,

16. w sprawie umorzenia należności pieniężnych o cha-
rakterze cywilnoprawnym przypadających DPS 
w Lisówkach z tytułu kary umownej, odsetek usta-
wowych, kosztów postępowania sądowego, kosztów 
postępowania egzekucyjnego – w kwocie 9.485,78zł, 
w tym:

 − należność główna – kara umowna – 6.103,43zł,
 − odsetki ustawowe od należności głównej, liczone 

od dnia 1 września 2011r. do dnia umorzenia na-
leżności głównej (stan odsetek na dzień 18 lutego 
2014r.- 1.834,17zł),

 − koszty postępowania sądowego: koszty sądo-
we – 79,50zł, koszty zastępstwa procesowego 
-1.200,00zł, koszty zastępstwa w  postępowaniu 
egzekucyjnym – 268,68zł.

 − Wobec nieskuteczności prowadzonej egzekucji 
wobec dłużnika potwierdzonej postanowieniem 
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 
Poznań – Stare Miasto z dnia 18 grudnia 2013r. 
umorzenie przedmiotowej należności jest uzasad-
nione,

17. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finanso-
wych na dofinansowanie zadań edukacyjnych reali-
zowanych przez szkoły z terenu powiatu poznańskie-
go. Zarząd postanowił przyznać kwotę 4.900,00zł 
na dofinansowanie konkursów przedmiotowych 
organizowanych przez szkoły, z  przeznaczeniem 
na zakup nagród:

 − dla uczestników Powiatowego Konkursu Czytel-
niczego „Mól książkowy” organizowanego dla 
uczniów szkół gimnazjalnych przez Gimnazjum 
nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Go-
ślinie – 2.000,00zł,

 − dla uczestników XIV Konkursu Matematycznego 
organizowanego dla uczniów szkół gimnazjal-
nych przez Szkołę Podstawową w  Suchym Lesie 
– 500,00zł,

 − dla uczestników Konkursu „Matematyka bez Gra-
nic” organizowanego dla uczniów szkół z terenu 
powiatu poznańskiego przez Liceum Ogólno-
kształcące w Tarnowie Podgórnym – 1.800,00zł,

 − dla uczestników Ponadgminnego Konkursu Języ-
ka Angielskiego „TAKE ON SIX” organizowane-
go dla uczniów szkół podstawowych przez Szko-
łę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 
w Murowanej Goślinie – 600,00zł,
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 − w sprawie pokrycia kosztów związanych z poby-
tem delegacji z  partnerskiego Rejonu Kijowsko-
-Światoszyńskiego na Ukrainie, w  powiecie po-
znańskim – w  wysokości do 60.000,00zł brutto. 
Delegacja ok. 50 osób, przebywała w okresie od 30 
marca do 4 kwietnia 2014r. W trakcie pobytu go-
ści odbyły się spotkania oraz szkolenia z zakresu 
działań samorządu,

 − w  sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na współorganizację VII Forum Gospodarczego 
Metropolii Poznań, które odbędzie się w  dniu 7 
maja 2014r. – w  wysokości 15.000,00zł brutto. 
W ramach współorganizacji powiat pokryje koszt 
usługi gastronomicznej oraz koszt wynajmu po-
wierzchni wystawienniczej. Forum, które odbę-
dzie się na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, jest jednym z  działań, w  ramach 
wspierania inicjatyw gospodarczych, zgodnie 
z  zapisami Porozumienia o  współpracy między 
samorządami aglomeracji poznańskiej z dnia 15 
maja 2007r.,

18. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyka-
zu nieruchomości przeznaczonej do oddania w na-
jem, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony 
do 3 lat – dot. lokalu użytkowego, znajdującego się 
na II piętrze budynku przy ul. Słowackiego 8 w Po-
znaniu, posadowionego na działkach oznaczonych 
w  ewidencji gruntów i  budynków jako obręb 0021 
– Jeżyce, ark. mapy 12, działka nr 155, o pow. 0.1258, 
i  działka nr 156, o  pow. 0.1253, księga wieczysta 
KW nr PO1 P/00000102/9. Wykaz, który stanowi 
załącznik do uchwały, został wywieszony na tablicy 
ogłoszeń na okres 21 dni w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 oraz na tablicy 
ogłoszeń w budynku Starostwa przy ul. Słowackiego 
8. Ponadto, informacja o  wywieszeniu wykazu zo-
stała podana do publicznej wiadomości przez ogło-
szenie w prasie lokalnej, a także na stronie www.bip.
powiat.poznan.pl,

19. w  sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora ZS 
Nr 2 w Swarzędzu, pana Przemysława Wantucha – 
z dniem 31 marca 2014r. Pan Przemysław Wantuch 
zwrócił się do Starosty Poznańskiego z prośbą o roz-
wiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron,

20. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
na opracowanie: Opinii technicznej, dot. aktualnego 
stanu technicznego budynku administracyjnego ZS 
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, 
przy ul. Szamotulskiej 24. Umowa zawarta zosta-
ła z  Przedsiębiorcą Piotrem Kuleta, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo 
Geodezyjno-Budowlane „GEOKONSBUD” z siedzi-
bą w Krosinku, na kwotę 20.295,00zł brutto,

21. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Powiatu Poznańskiego za rok 2013 wraz z in-
formacją o stanie mienia powiatowego na dzień 31 
grudnia 2013r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o  finansach publicznych, spra-
wozdanie roczne z  wykonania budżetu Powiatu 
Poznańskiego za rok 2013, zawierające zestawienie 
dochodów i wydatków oraz informację o stanie mie-
nia powiatowego na dzień 31 grudnia 2013r. należy 
przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej,

22. w  sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 
Dyrektora ZS nr 2 w  Swarzędzu panu Wojciecho-
wi Hoffmannowi (obecnemu wicedyrektorowi) 
na okres od 1 kwietnia 2014r. do 31 sierpnia 2014r. 
W związku z odwołaniem ze stanowiska dotychcza-
sowego dyrektora ZS zachodzi konieczność ogłosze-
nia konkursu na kandydata na powyższe stanowisko. 
Zgodnie z art. 36a ust. 2 lub ust. 4 ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty, organ prowadzą-
cy może powierzyć pełnienie obowiązków dyrek-
tora szkoły wicedyrektorowi, jednak nie dłużej niż 
na okres 10 miesięcy,

23. w  sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego 
na 2014r.,

24. w  sprawie przeprowadzenia postępowania w  try-
bie z  wolnej ręki, na ubezpieczenie komunikacyj-
ne OC i  NNW pojazdu przeznaczonego do prac 
ogrodniczych w  ramach zamówienia uzupełnia-
jącego do umowy nr ZP.272.3.00041.2013 z  dnia 
22.10.2013r., dot. ubezpieczenia majątku oraz odpo-
wiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i pod-
ległych jednostek organizacyjnych; zatwierdzenia 
NWZ; powołania komisji przetargowej. Do wzięcia 
udziału w  negocjacjach został zaproszony INTER-
RISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Ins-
urance Group z siedzibą w Warszawie,

25. w  sprawie nieodpłatnego przekazania mebli dla 
NZOZ „Szpital w  Puszczykowie im. Prof. Stefana 
Tytusa Dąbrowskiego” sp. z  o.o. (m.in. krzesła, fo-
tele obrotowe, szafa, lada). Wartość rynkowa mebli 
wynosi 1.400,00zł. Wyposażenie jest w dobrym sta-
nie technicznym, nie znajduje jednak zastosowania 
w Starostwie, w związku z tym zasadne jest przeka-
zanie do dalszego użytkowania,

26. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na zakup i montaż klimaty-
zatora w  pomieszczeniach serwerowni nr 5 w  bu-
dynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 
18 w Poznaniu. Umowa zostanie zawarta z przedsię-
biorcą prowadzącym działalność gospodarczą pn. 
Szymon Trybuś Cool-Art z  siedzibą w  Poznaniu, 
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za kwotę 3.444,40zł brutto. Klimatyzator zapewni 
właściwe warunki pracy w  zakresie temperatury 
dla urządzeń informatycznych (serwery, urządzenia 
UPS), ponadto będzie pełnić rolę urządzenia zapa-
sowego w przypadku awarii głównej jednostki chło-
dzącej,

27. w  sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 
Wydziału Spraw Społecznych i  Zdrowia. Zarząd 
upoważnił p. Teresę Gromadzińską do podpisywania 
wspólnie z członkiem Zarządu Powiatu w Poznaniu 
porozumień i umów wraz z aneksami w sprawach:

28. przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wy-
sokości wydatków na jego opiekę i  wychowanie 
w  rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub w  inter-
wencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

29. udzielania dotacji na wsparcie lub powierzenie reali-
zacji zadań z zakresu administracji rządowej;

 − dofinansowania ze środków budżetowych oraz 
środków PFRON kosztów działalności warszta-
tów terapii zajęciowej mających siedzibę na tere-
nie powiatu poznańskiego;

 − wysokości i  zasad pokrywania kosztów rehabi-
litacji w  odniesieniu do mieszkańców powiatu 
poznańskiego uczestniczących w warsztatach te-
rapii zajęciowej na terenie innych powiatów oraz 
w odniesieniu do mieszkańców innych powiatów 
uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej 
na terenie powiatu poznańskiego,

30. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na przebudowę pomieszczeń OIK 
w Kobylnicy, ul. Poznańska 91; zatwierdzenia SIWZ; 
powołania komisji przetargowej. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 5 m-cy 
od dnia zawarcia umowy,

31. w  sprawie wyrażenia zgody na wykonanie świade-
ctwa charakterystyki energetycznej dla przebudowa-
nego budynku internatu ZS w Mosinie zrealizowa-
nego w ramach zadania pn.: Przebudowa budynku 
internatu ZS w Mosinie z przystosowaniem dla ucz-
niów niepełnosprawnych, wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania części budynku na Zespół Rewalidacji 
– etap I  – budowa windy i  przebudowa kotłowni 
na Zespół Rewalidacji. Umowa zawarta zostanie 
z przedsiębiorcami Piotrem Olszowy i Adamem Ol-
szowy, prowadzącymi działalność gospodarczą pod 
firmą BUD-OWY s.c. Piotr Olszowy, Adam Olszowy 
z siedzibą w Orzechowie, za kwotę 1.200,00zł brutto,

32. w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa ENEA S.A. 
z  siedzibą w  Poznaniu, którą na podstawie aktual-
nego odpisu z  KRS reprezentują: Krzysztof Michał 

Zamasz – Prezes Zarządu i Grzegorz Damian Kine-
lski – Członek Zarządu ds. Handlowych, do repre-
zentowania Powiatu Poznańskiego, w celu zgłoszenia 
Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, do realiza-
cji zawartej umowy kompleksowej sprzedaży energii,

33. w  sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na publikację życzeń świątecznych Zarządu Powiatu 
na łamach gazet: „Polska Głos Wielkopolski”, „Ga-
zeta Wyborcza”, „Fakt” i  „Powiaty-Gminy”. Łączny 
koszt publikacji życzeń wynosi 6.826,50zł brutto, 
w tym:

 − 2.460,00zł brutto – dziennik „Polska Głos Wiel-
kopolski” (1/2 strony) – życzenia ukazały się 
18.04.2014r.,

 − 2.952,00zł brutto – dziennik „Gazeta Wyborcza” 
(1/2 strony) – życzenia ukazały się 18.04.2014r.,

 − 1.045,50zł brutto – dziennik „Fakt” (1/2 strony) – 
życzenia ukazały się 18.04.2014r.,

 − 369,00zł brutto – dwutygodnik „Powiaty-Gminy” 
(1/2 strony) – życzenia ukazały się 10.04.2014r.,

34. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
na Przebudowę technologii kotłowni oraz wykona-
nie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku SOS-
-W przy ul. Kościelnej 2 w Mosinie z przedsiębiorcą 
Leszkiem Fenger prowadzącym działalność gospo-
darczą pod firmą Leszek Fenger CIEPŁOLECH Za-
kład Techniki Grzewczej Usługi Instalacyjno-Bu-
dowlane z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 71.979,60zł 
brutto,

35. w  sprawie zatwierdzenia rozliczenia pomocy fi-
nansowej w  formie dotacji celowej w  roku 2013 
na dofinansowanie remontu budynku (w Konarze-
wie) na cele związane z prowadzeniem warsztatu te-
rapii zajęciowej. Gminie Dopiewo została udzielona 
dotacja celowa w  kwocie 200.000,00zł. Rozliczenie 
przekazanej dotacji (wraz z  kopiami dokumentów 
potwierdzających dokonanie wydatków) zostało 
przedłożone przez Gminę Dopiewo w  terminie. 
Do przedłożonego rozliczenia wniesiono uwagi 
zobowiązując Gminę Dopiewo do ich usunięcia. 
Po dokonaniu oceny przedłożonego rozliczenia 
(wraz z  otrzymanymi korektami) pod względem 
prawidłowości wykonania zadania i  wykorzystania 
przekazanych środków finansowych stwierdzono, iż 
dotacja została wykorzystana przez Gminę Dopiewo 
zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona w wysokości 
194.798,75zł, niewykorzystana kwota dotacji w wy-
sokości 5.201,25zł została w  terminie zwrócona 
na rachunek Powiatu Poznańskiego,

36. w  sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na zakup usługi cateringowej w  związku z  organi-
zacją uroczystej akademii z  okazji 20-lecia klubu 
Honorowych Dawców Krwi PCK „Lubonianka” 
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im. bł. E. Bojanowskiego w Luboniu – w wysokości 
1.000,00zł. Uroczystość, w której wezmą udział ho-
norowi dawcy krwi z powiatu poznańskiego, łącznie 
ok. 200 osób, odbędzie się 2 sierpnia 2014r.,

37. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie aktualiza-
cji podstawowej dokumentacji zabytków w oparciu 
o  zestaw nieinwazyjnych badań archeologicznych 
na stanowisku archeologicznym nr 3/19 na obszarze 
AZP 55-25, w  m. Stęszew. Umowa zawarta została 
z  Przedsiębiorcą Wiesławem Małkowskim, prowa-
dzącym działalność gospodarczą pod firmą Wiesław 
Małkowski CAD-ART MAŁKOWSKI z  siedzibą 
w Warszawie, na kwotę 10.000,00zł brutto. Wykona-
nie ww. badań ma na celu uzyskanie informacji, dot. 
planu założenia zamkowego i  ewentualnych pozo-
stałości domniemanego grodziska, bez konieczności 
prowadzenia destrukcyjnych badań wykopalisko-
wych. Dokumentacja powykonawcza badań pozwoli 
także na opracowanie stosownego programu ochro-
ny konserwatorskiej i zarządzania tego rodzaju dzie-
dzictwem archeologicznym,

38. w  sprawie organizacji i  dofinansowania etapu po-
wiatowego XXI edycji Wielkopolskiego Konkursu 
Wiedzy o  Samorządzie Terytorialnym przeznaczo-
nego dla uczniów szkół gimnazjalnych – w wysoko-
ści 1.000,00zł. Etap powiatowy odbędzie się 23 maja 
2014r. w  Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoy-
skich w  Kórniku. W  konkursie uczestniczyć będą 
uczniowie szkół gimnazjalnych z  terenu powiatu 
poznańskiego,

39. w sprawie zatwierdzenia rocznego rozliczenia wyko-
rzystania dotacji budżetowej udzielonej niepublicz-
nym szkołom i  placówkom o  uprawnieniach szkół 
i placówek publicznych w 2013r. Szkołom udzielono 
dotacje w łącznej kwocie 836.414,00zł. Roczne roz-
liczenie znajduje się w załączniku do uchwały. Wy-
dział Edukacji sprawdził pod względem merytorycz-
nym rozliczenie,

40. w  sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia pub-
likacji na łamach magazynu „Welcome to Poland” 
– w  wysokości 5.000,00zł brutto. Publikacja doty-
czy gospodarki, ekologii oraz turystyki w  powiecie 
poznańskim (dwie kolorowe strony formatu A4 
wraz ze zdjęciami oraz opracowaniem graficznym 
i tłumaczeniem tekstu na język angielski). Kwietnio-
wa edycja „Welcome to Poland” będzie dodatkowo 
dystrybuowana w Biurze UE w Brukseli, Kancelarii 
Prezydenta i  Premiera, ambasadach oraz podczas 
imprez towarzyszącym obchodom 10.lecia członko-
stwa Polski w UE,

41. w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Po-
wiatowego do składania oświadczeń woli związa-
nych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 

(w  zakresie zadań realizowanych przez Wydział). 
Zarząd upoważnił Panią Agatę Sibila, głównego spe-
cjalistę w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, do:

 − kontroli realizacji umów,
 − odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu 

umów,
 − dokonywania czynności mających na celu pra-

widłowe wykonywanie umów,
 − poprawnego rozliczenia zrealizowanych umów.
 − Upoważnienie nie uprawnia do zaciągania zobo-

wiązań finansowych w imieniu Powiatu Poznań-
skiego,

42. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
o  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realiza-
cją zadania pn.: „Przebudowa technologii kotłow-
ni oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 
w budynku SOS-W w Mosinie przy ul. Kościelnej 2” 
z Przedsiębiorcą Ireneuszem Szajerka, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą Ireneusz Szajerka 
SZAJERKA w Kicinie, na kwotę 2.800,00zł brutto,

43. w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie 
z wolnej ręki na rozbudowę systemu telewizji dozo-
rowej CCTV na potrzeby Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu; zatwierdzenia NWZ; powołania komisji 
przetargowej. Do wzięcia udziału w negocjacjach zo-
stała zaproszona T.T. SYSTEMS Waldemar Pudelski, 
Barbara Banaszak-Pudelska Spółka Jawna z siedzibą 
w Promnicach,

44. w  sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na zakup czasu antenowego w  związku z  emisją 
audycji telewizyjnych związanych z  Międzynaro-
dowym Turniejem Tenisowym ITF Women’s Pro 
Circuit Powiat Poznański Open – w  wysokości 
109.900,50zł brutto. Turniej odbędzie się na terenie 
Centrum Tenisowego Sobota w dniach 21-27 lipca 
2014r. Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu jest 
współorganizatorem i  patronem medialnym Mię-
dzynarodowego Turnieju Tenisowego ITF Women’s 
Pro Circuit Powiat Poznański Open,

45. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyzna-
nie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i  ochro-
ny kultury za rok 2013. Wysokość nagród wynosi: 
I nagroda – 8.000,00zł netto, II nagroda – 5.500,00zł 
netto, III nagroda – 2.500,00zł netto, Wnioski można 
składać do 15 maja 2014r. Nagrodę Powiatu Poznań-
skiego mogą otrzymać na podstawie oceny cało-
kształtu działalności:

 − osoby fizyczne: stale zamieszkałe na terenie po-
wiatu poznańskiego i działające na rzecz powiatu 
poznańskiego; prowadzące działalność na rzecz 
powiatu poznańskiego,
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 − osoby prawne i  inne podmioty: mające siedzi-
bę na terenie powiatu poznańskiego i  działające 
na rzecz powiatu poznańskiego; prowadzące dzia-
łalność na rzecz powiatu poznańskiego.  
Nagrody mogą być przyznawane w szczególności 
twórcom, artystom, organizatorom i promotorom 
działalności kulturalnej, popularyzatorom kultu-
ry, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom 
szkół artystycznych oraz podmiotom prowadzą-
cym działalność kulturalną. Ta sama osoba fi-
zyczna lub prawna może otrzymać nagrodę tylko 
jeden raz w ciągu 3 lat,

46. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych spółce Dr Krystian Ziemski 
& Partners Kancelaria Prawna s.k. z siedzibą w Po-
znaniu, na wykonanie konsultacji prawno – podat-
kowych w  zakresie podatku od towarów i  usług. 
Wartość przedmiotu umowy wynosi 332,10zł brut-
to za godzinę świadczonych usług i nie przekroczy 
kwoty 19.926,00zł brutto, co odpowiada 60 godzi-
nom konsultacji,

47. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, przepro-
wadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody 
użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solar-
nego w budynku internatu przy ZS w Puszczykowie, 
ul. Kasprowicza 3. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez SOLVER sp. z o.o. Tarnowskie Góry, 
która zaproponowała realizację zamówienia za kwo-
tę 138.857,92zł brutto. Termin wykonania zadania 
zaplanowany została na okres do 3 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. W postępowaniu złożono 4 oferty, 
do kwoty 204.798,77zł brutto,

48. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, przepro-
wadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego 
na wykonanie prac związanych z demontażem wraz 
z  transportem i  unieszkodliwieniem wyrobów za-
wierających azbest oraz transportem i unieszkodli-
wieniem zdeponowanych wyrobów zawierających 
azbest. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologicz-
ne Danuta Hofman z  siedzibą w  Warszawie, które 
zaproponowało realizację zamówienia za kwotę 
504.200,00zł brutto. Termin wykonania zadania 
zaplanowany została na okres do 24 października 
2014r. W  postępowaniu złożono 5 ofert, do kwoty 
765.600,00zł brutto,

49. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego przeprowa-
dzonego w  trybie z  wolnej ręki na rozbudowę sy-

stemu telewizji dozorowanej CCTV na potrzeby 
Starostwa Powiatowego w  Poznaniu. Umowa za-
warta została z wykonawcą zaproszonym do wzięcia 
udziału w negocjacjach, tj. T.T.SYSTEMS Waldemar 
Pudelski, Barbara Banaszak-Pudelska sp. j. z siedzibą 
w Owińskach, która zaproponowała realizację zamó-
wienia za kwotę 79.950,00zł brutto. Termin wykona-
nia zadania zaplanowany została na okres do 6 tygo-
dni od dnia podpisania umowy,

50. w sprawie powołania komisji konkursowej elimina-
cji powiatowych XXI edycji Wielkopolskiego Kon-
kursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, w na-
stępującym składzie:

 − Barbara Antoniewicz, Przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Wychowania Rady Powiatu – przewod-
nicząca komisji,

 − Małgorzata Roszak, inspektor Wydziału Edukacji,
 − Agnieszka Przybylska – inspektor Wydziału Edu-

kacji.
 − Konkurs zostanie przeprowadzony w Gimnazjum 

im. Władysława Hr. Zamoyskiego w  Kórniku 
w dniu 23 maja 2014r.,

51. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
prowadzonego w  trybie z  wolnej ręki, na ubezpie-
czenie komunikacyjne OC i NNW pojazdu przezna-
czonego do prac ogrodniczych w ramach zamówie-
nia uzupełniającego do umowy nr ZP.3.00041.2012 
z  dnia 22 października 2013r., dot. ubezpieczenia 
majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu 
Poznańskiego i  podległych jednostek organizacyj-
nych. Umowa zawarta została z  wykonawcą za-
proszonym do wzięcia udziału w  negocjacjach, tj. 
INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna 
Insurance Group, który zaproponował realizację za-
mówienia za kwotę 242,00zł brutto. Termin wyko-
nania zadania zaplanowany została na okres do 31 
grudnia 2015r.,

52. w sprawie zatwierdzenia zasad likwidacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskie-
go na rok 2014. Powiat w 2014r. zamierza kontynu-
ować realizację „Programu usuwania azbestu oraz 
wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu 
poznańskiego” przy udziale środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu powiatu 
oraz budżetów gminnych. Zasady zawarte zostały 
w załączniku do uchwały,

53. w  sprawie zmiany uchwały nr 2440/2014 Zarzą-
du Powiatu w  Poznaniu z  dnia 16 stycznia 2014r. 
w  sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków 
z  budżetu powiatu poznańskiego realizowanych 
przez Wydział Promocji w 2014r. na realizację zadań 
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powiatu poznańskiego w  zakresie kultury i  sztu-
ki, kultury fizycznej i  turystyki, edukacji, ochrony 
i  promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w  ot-
wartym konkursie ofert przez organizacje pozarzą-
dowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(zmiana dokonana jest z uwagi na błąd drukarski),

54. w  sprawie wyrażenia zgody na: „Wykonanie doku-
mentacji projektowej uporządkowania terenu dla ZS 
w Puszczykowie” przez przedsiębiorcę Maciej Fajfer 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANS-
-BAU-PROJECT z  siedzibą w  Mosinie, za kwotę 
6.000,00zł brutto,

55. w  sprawie wyrażenia zgody na: „Wykonanie doku-
mentacji projektowej magazynu sprzętu lekkoat-
letycznego dla ZS w  Puszczykowie” przez p. Alek-
sandra Hasińskiego, zam. w  Poznaniu, za kwotę 
5.000,00zł brutto,

56. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla niepub-
licznych szkół o  uprawnieniach szkół publicznych, 
w  których realizowany jest obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki w roku 2014 – 457,00zł na jednego 
ucznia liceum ogólnokształcącego,

57. w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie konkursu 
na stanowisko Dyrektora ZS nr 2 w Swarzędzu. Treść 
ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały,

58. w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie konkursu 
na stanowisko Dyrektora ZS im. Dezyderego Chła-
powskiego w Bolechowie. Treść ogłoszenia stanowi 
załącznik do uchwały,

59. w  sprawie wydania zezwolenia na używanie łodzi 
motorowej podczas treningów zawodników UKS 
DWÓJKA w Kórniku na Jez. Kórnickim – do aseku-
racji zawodników podczas treningów kajakarskich. 
Zezwolenie wydaje się na okres do 30 listopada 
2014r., od poniedziałku do piątku w  godz. 15.00-
19.00 oraz w soboty w godz. 9.00-13.00,

60. w  sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert 
na wybór realizatora „Programu profilaktyki za-
każeń pneumokokowych wśród dzieci z  powiatu 
poznańskiego” w  2014 roku (kontynuacja). Zarząd 
zatwierdził jako realizatora programu Specjalistycz-
ną Przychodnię Lekarską EDICTUM sp. z o.o. z sie-
dzibą w Poznaniu. Na realizację programu udzielono 
dotacji w wysokości nieprzekraczającej 400.000,00zł,

61. w  sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert 
na wybór realizatora Programu profilaktyki raka 
szyjki macicy w  2014r. (kontynuacja). Zarząd za-
twierdził jako realizatora programu Specjalistyczną 
Przychodnię Lekarską EDICTUM sp. z o.o. z siedzi-
bą w  Poznaniu. Na realizację programu udzielono 
dotacji w wysokości nieprzekraczającej 300.000,00zł.

62. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
o  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn.: „Wykonanie instalacji przygotowania 
ciepłej wody użytkowej w  oparciu o  zastosowanie 
systemu solarnego w  budynku internatu przy ZS 
w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3” z Przedsiębiorcą 
Ireneuszem Szajerka, prowadzącym działalność go-
spodarczą pod firmą Ireneusz Szajerka SZAJERKA 
w Kicinie, na kwotę 5.000,00zł brutto,

63. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę dysków i oprogramo-
wania do macierzy NetApp, dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w  Poznaniu; zatwierdzenia SIWZ; 
powołania komisji przetargowej. Termin realizacji 
zamówienia zaplanowany został na okres do 21 dni 
od daty zawarcia umowy,

64. w  sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: 
„Wykonanie dokumentacji projektowej wymia-
ny głównej rozdzielni elektrycznej NN w  budyn-
ku SOSW w  Owińskach”. Umowa zawarta została 
z  przedsiębiorcami Mirosławem Lorkiem i  Ryszar-
dem Siekańskim, prowadzącymi działalność gospo-
darczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
ELPROPO spółka cywilna w  Stęszewie, na kwotę 
3.600,00zł brutto,

65. w  sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na wsparcie organizacji XII Majowego Rodzinne-
go Pikniku Krwiodawców, w  wysokości 7000,00zł 
(500,00zł – na zakup artykułów spożywczych oraz 
200,00zł – na zakup breloczków okolicznościowych). 
Piknik, którego organizatorem jest Klub Honoro-
wych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Miesz-
kaniowej w  Swarzędzu, odbędzie się 17.05.2014r. 
w leśniczówce Poznań-Zieliniec,

66. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na zakup i  montaż dwóch 
klimatyzatorów na sali konferencyjnej w  budynku 
Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 
w  Poznaniu. Umowa zawarta zostanie z  przedsię-
biorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą Szymon Trybuś Cool-Art. z  siedzibą w  Po-
znaniu, na kwotę 14.883,00zł brutto. Klimatyzatory 
wspomogą istniejące urządzenie i  uzupełnią bra-
kującą moc chłodniczą. Montaż dwóch mniejszych 
jednostek zapewni równomierne wychładzanie po-
mieszczenia oraz cichszą pracę,

67. w  sprawie zlecenia organizacji seminarium szko-
leniowego dla szefów Wydziałów Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa ze starostw po-
wiatowych Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu 
BEHAPOWIEC Aurelia Reślińska z siedzibą w Gro-
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dzisku Wielkopolskim, za kwotę 32.964,00zł. Semi-
narium planowane jest w dniach 5-6 czerwca 2014r. 
Tematyka wykładów będzie dotyczyła problemów 
związanych z  ochroną środowiska, współpracy 
w tym zakresie pomiędzy instytucjami oraz wymia-
ny doświadczeń,

68. w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Kaczmar-
ka, Dyrektora ZS w Rokietnicy, do zawarcia umowy 
i  realizacji zadań związanych z  realizacją projektu 
Narodowej Agencji Programu Erasmus +. Upoważ-
nienie obejmuje czynności związane z  realizacją 
projektu pn. „Silver Linings”” („Nie ma tego złego, 
co by na dobre nie wyszło”), a w szczególności:

 − podpisanie wniosku o  dofinansowanie realizacji 
projektu,

 − podpisanie umowy na realizację projektu z Naro-
dową Agencją Programu Erasmus +,

 − dysponowanie środkami finansowymi przekaza-
nymi przez Narodową Agencję Programu Era-
smus +,

 − podpisywanie dokumentów oraz skła-
danie oświadczeń woli dot. Programu.  
Projekt realizowany będzie w  ramach sektora 
Edukacja Szkolna – Akcja 2. „Partnerstwa strate-
giczne” w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 31 sierp-
nia 2016r. Koordynatorem projektu jest Yigitler 
Kiz Teknik ve Meslak Lisesi z  Turcji, natomiast 
partnerami są szkoły z  Turcji, Rumunii, Polski, 
Norwegii, Włoch i  Hiszpanii. Projekt przewi-
duje szereg działań związanych z  określeniem 
i realizacją życiowych celów przez młodzież kra-
jów partnerskich. W  ramach projektu młodzież 
uczestniczyć będzie w międzynarodowej wymia-
nie z każdym krajem partnerskim. Przewidywana 
wartość projektu to około 40.000 euro. Projekt 
będzie w  100% finansowany przez Narodową 
Agencję Programu Erasmus + (koszty pokryte 
zostaną z dofinansowania w proporcji 80% przed 
rozpoczęciem, a 20% po rozliczeniu),

69. w sprawie upoważnienia Pana Wojciecha Kaczmar-
ka, Dyrektora ZS w Rokietnicy, do zawarcia umowy 
i  realizacji zadań związanych z  realizacją projektu 
Narodowej Agencji Programu Erasmus +. Upoważ-
nienie obejmuje czynności związane z realizacją pro-
jektu pn. „Help people in need, help yourself indeed” 
(„Pomoc ludziom w potrzebie pomocą dla samego 
siebie”), a w szczególności:

 − podpisanie wniosku o  dofinansowanie realizacji 
projektu,

 − podpisanie umowy na realizację projektu z Naro-
dową Agencją Programu Erasmus +,

 − dysponowanie środkami finansowymi przekaza-
nymi przez Narodową Agencję Programu Era-
smus +,

 − podpisywanie dokumentów oraz skła-
danie oświadczeń woli dot. Programu.  
Projekt będzie realizowany w  ramach sektora 
Edukacja Szkolna – Akcja 2. „Partnerstwa strate-
giczne” w okresie od 1 sierpnia 2014r. do 31 sierp-
nia 2016r. Koordynatorem projektu jest IDRIS-
-I BITLISI Secondary School z Turcji, natomiast 
partnerami są szkoły ponadgimnazjalne z Rumu-
nii, Polski, Czech, Słowenii i  Turcji. Podstawo-
wym elementem projektu będzie prowadzenie ak-
cji charytatywnych, działań filantropijnych przez 
młodzież krajów uczestniczących w  projekcie. 
Młodzież będzie mogła wspólnie podejmować 
działania, dzielić się pomysłami, doświadczenia-
mi podczas wspólnych spotkań w każdym z kra-
jów partnerskich. Łącznie przewiduje się cztery 
wyjazdy (do Rumunii, Czech, Słowenii i  Turcji) 
dla grupy 10 uczniów. Przewidywana wartość 
projektu to około 35 000 euro. Projekt będzie 
w  100% finansowany przez Narodową Agencję 
Programu Erasmus + (koszty pokryte zostaną 
z dofinansowania w proporcji 80% przed rozpo-
częciem, a 20% po rozliczeniu).

II. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w  obrębie geodezyjnym 
Więckowice, terenu wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 
Poznań-Buk, gm. Dopiewo – projekt planu wyzna-
cza m.in. teren obiektów produkcyjnych, składów 
i  magazynów lub zabudowy usługowej, teren rolni-
czy, teren drogi publicznej, teren drogi wewnętrznej. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego,

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w Łopuchowie po północnej 
stronie drogi wojewódzkiej nr 196, gm. Murowana 
Goślina – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy 
jednorodzinnej lub zabudowy usługowej, teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy 
usługowej, tereny zabudowy usługowej, teren zabu-
dowy usług oświaty, teren zabudowy usług sakral-
nych, tereny zabudowy usług sportu i rekreacji, teren 
zabudowy produkcyjnej, magazynów i  składów lub 
zabudowy usługowej, tereny zieleni urządzonej, teren 
zieleni urządzonej z  wodami śródlądowymi, tereny 
infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych, 
tereny dróg wewnętrznych,
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3. uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w  miejscowości 
Tarnowo Podgórne i Góra – dla terenów w sąsiedz-
twie ronda im. Lecha Wałęsy, ronda im. Tadeusza 
Mazowieckiego oraz przy ulicach: Owocowej, Nowej, 
Rokietnickiej i ks. J. Bryzy – projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
tereny zabudowy usługowej, tereny składów i maga-
zynów, teren cmentarza, tereny komunikacji – dróg 
wewnętrznych i  drogi publicznej. Poza granicami 
opracowania znajduje się droga powiatowa nr 2404P 
(ulica Rokietnicka), relacji Tarnowo Podgórne – Na-
pachanie, o  klasie technicznej głównej, droga po-
wiatowa nr 1872P (ulica 23. Października), relacji 
Kaźmierz- Tarnowo Podgórne, o  klasie technicznej 
zbiorczej, droga powiatowa nr 2420P (ulica Poznań-
ska), relacji Tarnowo Podgórne – Lusowo, o  klasie 
technicznej zbiorczej,

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenów działalności gospo-
darczej w Tarnowie Podgórnym, w rejonie drogi kra-
jowej nr 92 i ulicy Wierzbowej – projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
działalności gospodarczej w  Tarnowie Podgórnym, 
w  rejonie drogi krajowej nr 92 i  ulicy Wierzbowej, 
z uwagą, że należy uwzględnić zapis dot. powstania 
maksymalnie 3 zjazdy z drogi powiatowej nr 2420P. 
Projekt planu wyznacza tereny obiektów produkcyj-
nych, składów i  magazynów oraz zabudowy usłu-
gowej, teren wód powierzchniowych śródlądowych 
i  zieleni krajobrazowej, teren drogi publicznej klasy 
głównej ruchu przyspieszonego, tereny infrastruktury 
technicznej,

5. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w  miejscowości Chludowo 
na terenie działek o numerach ewidencyjnych 365/5 
i 363/6, gmina Suchy Las – projekt planu wyznacza 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Ustalenia projektu planu nie ingerują we własność 
Powiatu Poznańskiego,

6. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w  miejscowości Skórzewo, 
terenu w  rejonie ul. Akacjowej i  Poznańskiej, gm. 
Dopiewo – projekt planu wyznacza tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej usługowej, teren 
zabudowy usługowej, tereny zieleni, tereny zieleni 
i  wód powierzchniowych śródlądowych, teren ko-
munikacji. Poza granicami opracowania znajduje się 
droga powiatowa nr 2401P relacji Dopiewo – Poznań, 
o klasie technicznej głównej,

7. uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego części wsi Plewiska 

w rejonie ul. Południowej, gm. Komorniki – projekt 
planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oraz usługowej, teren zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
teren zieleni urządzonej, tereny dróg publicznych 
klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych, teren 
infrastruktury technicznej. Poza granicami opraco-
wania znajduje się droga powiatowa nr 2387P relacji 
Poznań-Komorniki, o klasie technicznej głównej,

8. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek 598/1, 598/3, 
598/5, 598/6 obr. Stęszew oraz nr ewid. 12/1, 12/3, 
12/5, 14/2, 390/5, częściowo 444, obręb Dębinko, gm. 
Stęszew – projekt planu wyznacza: tereny zabudowy 
usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i  ma-
gazynów, teren drogi klasy głównej ruchu przyspie-
szonego, teren rowu melioracji szczegółowej. Ustale-
nia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego,

9. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Walarianowo oraz części 
wsi Rosnówko i Chomęcice, gm. Komorniki – pro-
jekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej rezydencjonalnej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i  usług, tereny zabu-
dowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrod-
niczych, tereny zabudowy usługowej, tereny rolnicze, 
tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni urządzo-
nej, tereny usług turystyki, sportu i rekreacji, tereny 
sportu i  rekreacji, tereny infrastruktury technicznej, 
tereny infrastruktury technicznej w zakresie elektro-
energetyki, tereny dróg publicznych – lokalnych i do-
jazdowych, tereny dróg wewnętrznych, tereny ciągów 
pieszo-jezdnych. W granicach opracowania znajduje 
się droga powiatowa nr 2388P w relacji Komorniki – 
Rosnówko o klasie technicznej drogi lokalnej (L).

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

 1. w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadań za-
rządzania przystankami komunikacyjnymi zlokali-
zowanymi na terenie miasta i gminy Swarzędz w pa-
sie publicznych dróg powiatowych,

 2. w sprawie powierzenia Gminie Buk zadania zarzą-
dzania publiczną drogą powiatową nr 2497P – ul. 
Grodziska w m. Buk – przebudowa drogi,

 3. w sprawie powierzenia Gminie Buk zadania zarzą-
dzania publiczną drogą powiatową nr 2497P – ul. 
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Grodziska w m. Buk – remont i rozbudowa kanali-
zacji deszczowej,

 4. w  sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 
i  parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych 
oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspo-
zycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia 
pojazdu,

 5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w  formie 
dotacji celowej na wykonanie nasadzeń na terenie 
miasta Luboń w ramach Programu zwiększenia lesi-
stości Powiatu Poznańskiego,

 6. w  sprawie przeznaczenia środków finansowych na 
nagrody za osiągnięcia w  służbie, dla policjantów 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu,

 7. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu w Po-
znaniu w sprawie trybu postępowania o udzielenie 
dotacji z  budżetu Powiatu Poznańskiego spółkom 
wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kon-
troli wykonania,

 8. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo zadania 
zarządzania drogą powiatową nr 2429P,

 9. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo zadania 
zarządzania drogą powiatową nr 2440P,

10. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo zadania 
zarządzania drogą powiatową nr 2429P,

11. w sprawie powierzenia Gminie Kleszczewo zadania 
zarządzania drogą powiatową nr 2447P,

12. w  sprawie powierzenia Gminie Suchy Las zadania 
zarządzania droga powiatową nr 2061P,

13. w  sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków 
z  budżetu powiatu poznańskiego w  2014 roku na 
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków,

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

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

16. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/338/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2014r. 
w sprawie powierzenia Gminie Swarzędz zadań za-
rządzania publiczną drogą powiatową nr 2410P – ul. 
Średzka w m. Swarzędz i m. Zalasewo,

17. w sprawie założenia Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Swarzędzu i włączenie go do Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich z  siedzibą 
w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a.

IV. PODJĘTE POSTANOWIENIA:

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

2. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indywi-
dualne uczennicy ZS w Bolechowie w wymiarze 12 
godzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2013/2014.

3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zatrudnienie na-
uczycieli teoretycznej nauki zawodu w celu przygoto-
wania uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZS 
w  Bolechowie, kształcących się w  zawodzie monter 
mechatronik do zdawania zewnętrznego egzaminu 
AHK oraz nauczyciela – pedagoga w Poradni Peda-
gogiczno-Psychologicznej w Puszczykowie.

4. Zarząd Powiatu zapoznał się ze „Sprawozdaniem 
z  działalności Powiatowego Urzędu Pracy w  Po-
znaniu w  2013r. na rzecz aktywizacji zawodowej 
bezrobotnych i  wydatkowanych na ten cel środków 
finansowych z  Funduszu Pracy oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego”. Opracowanie zawiera szcze-
gółowe informacje, dot. działań podejmowanych na 
rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszu-
kujących pracy oraz współpracy z  pracodawcami 
z terenu Poznania i Powiatu Poznańskiego.

5. Zarząd Powiatu przekazał Radzie Powiatu:
 − Informację o  sposobie wykonania uchwał Rady 

Powiatu w Poznaniu podjętych w 2013r., Informa-
cja została opracowana na podstawie danych, spo-
rządzonych przez Wydziały Starostwa,

 − Sprawozdanie z pracy Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie za 2013r.,

 − Sprawozdanie z  efektów pracy organizatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej za rok 2013.

6. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przyznanie dodatku 
funkcyjnego (w  wysokości 850,00zł miesięcznie za 
okres od 1 kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2014r.) i mo-
tywacyjnego (w  wysokości 1.000,00zł za okres od 1 
kwietnia 2014 do 31 sierpnia 2014r.) dla pełniącego 
obowiązki dyrektora ZS Nr 2 w Swarzędzu.

7. Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek o wy-
dzierżawienie pod montaż stacji bazowej telefonii 
komórkowej, części dachu budynku Starostwa Po-
wiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, ze 
względu na niską, zaproponowaną stawkę czynszu, tj. 
1.000,00zł netto/m-c.

Sporządziła: 
Anna Koziołkiewicz  

Wydział organizacyjny
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 2 kwietnia 2014 r.
miało miejsce posiedzenie Komisji Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki, którego gościem był Pan Andrzej 
Wróblewicz – dyrektor Wydziału Promocji Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, Pan Tomasz Łubiński – Wi-
cestarosta Poznański oraz członkowie Komisji. Podczas 
spotkania dyskutowano na temat regulaminu przyzna-
wania nagród dla sportowców oraz omówiono sprawy 
bieżące.

 3-5 kwietnia 2014 r.
miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty 
i  Wychowania w  Zakopanem. W  wyjazdowym posie-
dzeniu Komisji uczestniczyli: Pan Zygmunt Jeżewski, 
Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu oraz Pani Monika 
Lis-Nożyńska, Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. Podczas spotkania z Komisją 
Oświaty i Kultury Rady Powiatu Tatrzańskiego dyskuto-
wano na szeroko pojęte tematy związane z oświatą nie 
wyłączając problemów z jakimi stykają się oba samorzą-
dy na swoim terenie. Członkowie Komisji Oświaty i Wy-
chowania Rady Powiatu w Poznaniu odwiedzili również 
dwie szkoły: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz 
Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych. Zapoznali się 
z infrastrukturą oraz funkcjonowaniem obu jednostek. 
Ze swej strony przekazali informację na temat funkcjo-
nowania poszczególnych szkół powiatu poznańskiego.

 8 i 23 kwietnia 2014 r.
odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Tematem 
wiodącym spotkań było rozpatrzenie sprawozdania fi-
nansowego, sprawozdania z  wykonania budżetu wraz 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia powia-
tu oraz opinii biegłego rewidenta na temat rocznego 
sprawozdania finansowego powiatu i  przygotowanie 
wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
w Poznaniu.

 15 kwietnia 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej 
i Ochrony Zdrowia. Pani Elżbieta Bijaczewska, Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiła 

sprawozdanie z pracy Placówki za rok 2013 oraz udzieli-
ła informacji na temat jej działalności bieżącej.

 16 kwietnia 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska 
i  Rolnictwa, na które został zaproszony p. Ireneusz 
Sobiak, Powiatowy Lekarz Weterynarii. Na spotkaniu 
omówiona została specyfika pracy Powiatowego Leka-
rza Weterynarii oraz główne zagadnienia i  problemy 
z nią związane.

 17 kwietnia 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Komunikacji, Budow-
nictwa i  Infrastruktury. Pan Tomasz Łubiński – Wice-
starosta Poznański, Pan Marek Borowczak – Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w  Poznaniu i  Pan Maciej 
Andraszyk – Dyrektor Wydziału Dróg i  Gospodarki 
Przestrzennej przedstawili sprawozdanie z  wykonania 
planu inwestycji i  remontów na drogach powiatowych 
w  2013 r. oraz realizację planu inwestycji i  remontów 
w  roku 2014. Następnie odbyła się dyskusja na dot. 
przedstawionej informacji. Pan Zbigniew Rusak, Do-
radca Starosty przedstawił z kolei informację na temat 
aktualnego przebiegu prac nad projektem Planu Trans-
portowego Powiatu Poznańskiego. W  ostatniej części 
posiedzenia, członkowie komisji zaopiniowali projekty 
uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu w Poznaniu.

 29 kwietnia 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i  Gospoda-
rowania Mieniem Powiatu. W spotkaniu wzięli udział: 
Pan Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Pan Tomasz 
Łubiński – Wicestarosta Poznański, Pani Renata Ciurlik 
– Skarbnik Powiatu oraz członkowie Komisji. Podczas 
spotkania zaopiniowano projekty uchwał przewidziane 
na XXXIX sesję Rady Powiatu oraz omówiono sprawy 
bieżące.

Przygotowali: 
Karol Cenkier 

Hanna Kostołowska 
Patrycja Papina 

Biuro Rady

S p r a w o z d a n i e  z  p o s i e d z e ń  k o m i s j i  s t a ł y c h  R a d y  P o w i a t u 
w  P o z n a n i u  w  k w i e t n i u  2 0 1 4  r .
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Zabytek zadbany w Puszczykowie
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

w konkursie Generalnego Konserwatora Za-
bytków „Zabytek Zadbany 2014” organizo-
wanym przez Narodowy Instytut Dziedzi-
ctwa, odbyło się 24 kwietnia 2014 r. W te-
gorocznej edycji konkursu nagrodę główną 
w kategorii „Architektura przemysłowa 
i dziedzictwo techniki” otrzymał dworzec 
kolejowy w Puszczykówku. Jury konkursu 
w uzasadnieniu werdyktu zwróciło szczegól-
ną uwagę na bardzo dobrze przeprowadzone 
prace konserwatorskie i budowlane, które 
uratowały obiekt przed zniszczeniem, pod-
kreśliły jego wartości zabytkowe. Ponadto 
podkreślono, że remont dworca w Puszczy-
kówku stanowi wzorowy przykład ratowania 
budowli zabytkowej z utrzymaniem jej pier-
wotnej funkcji. Dworzec kolejowy w Pusz-
czykówku był jedynym przedstawicielem 
Wielkopolski pośród laureatów konkursu 
i obiektów wyróżnionych.

Gala wręczenia nagród i wyróżnień w tym 
roku odbyła się w zabytkowym gmachu daw-
nej Resursy w Żyrardowie (woj. mazowie-
ckie, pow. żyrardowski) w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabyt-
ków na szczeblu ogólnopolskim. Międzyna-
rodowy Dzień Ochrony Zabytków przypada 
18 kwietnia i został ustanowiony przez Ko-
mitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady 
Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku 
i wpisany przez UNESCO do rejestru waż-
nych imprez o znaczeniu światowym. Goś-
ćmi uświetniającymi imprezę byli: Piotr Żu-
chowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gene-
ralny Konserwator Zabytków i prof. Małgo-
rzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Insty-
tutu Dziedzictwa. Tradycyjnie wśród zapro-
szonych gości znaleźli się przedstawiciele 
środowiska konserwatorskiego z całej Polski, 
specjaliści od ochrony dziedzictwa narodo-
wego, przedstawiciele środowisk naukowych 
i opiniotwórczych, a także osoby zasłużone 
kulturze i ochronie zabytków.

Nagrody przyznane zostały w 5 katego-
riach:

1. utrwalenie wartości zabytkowych pojedyn-
czego obiektu (dawna rejencja w Szczeci-
nie, ob. Zachodniopomorski Urząd Woje-
wódzki – woj. zachodniopomorskie)

2. rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i kra-
jobrazu (zespół kaplic cmentarnych w Jele-
niej Górze – woj. dolnośląskie)

3. adaptacja obiektów zabytkowych (Wieża 
Piastowska w Opolu – woj. opolskie)

4. architektura i konstrukcje drewniane (cer-
kiew prawosławna Opieki Matki Bożej 
w Hańczowej – gm. Uście Gorlickie, po-
wiat gorlicki, woj. małopolskie)

5. architektura przemysłowa i dziedzictwo 
techniki (dworzec kolejowy w Puszczy-
kówku, gm. Puszczykowo, pow. poznański, 
woj. wielkopolskie).

W trakcie gali minister wręczył nagro-
dy w konkursie Generalnego Konserwatora 
Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów 
Zabytków za najlepsze prace z ochrony za-
bytków i muzealnictwa 2013 r. oraz wręczył 
odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
i medale „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”.

Należy przypomnieć, że dworzec w Puszczy- 
kówku to już kolejny obiekt z terenu powiatu 
poznańskiego wyróżniony w konkursie Ge-
neralnego Konserwatora Zabytków „Zabytek 
zadbany”. W edycji ubiegłorocznej wyróż-
nienie w kategorii „rewaloryzacja przestrzeni 
kulturowej i krajobrazu” otrzymał Park Orien-
tacji Przestrzennej w Owińskach (gm. Czer-
wonak), przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych 
w Owińskach.

Wiesław Biegański 
Powiatowy Konserwator Zabytków
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Powiatowy 
Turniej Motoryzacyjny

Finał Powiatowy XVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju 
Motoryzacyjnego odbył się 28 kwietnia w Zespole Szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich nr 1 w Swarzędzu. Imprezę Honorowym Patronatem objął 
Starosta Poznański Jan Grabkowski.

Do rywalizacji przystąpiło 10 trzyosobo-
wych drużyn reprezentujących szkoły ponad-
gimnazjalne z powiatu poznańskiego oraz m. 
Poznania. Turniej składał się z dwóch czę-
ści. O godzinie 10:00 uczestnicy przystąpili 
do testów z zakresu wiedzy o przepisach ru-
chu drogowego i bezpiecznego zachowania 
się na drodze, historii motoryzacji oraz wie-
dzy na temat marki i produktów firmy Volks-
wagen. Test mógłby przysporzyć trudności 
niejednemu kierowcy. Następnie młodzież 
przystąpiła do drugiej części turnieju, która 
obejmowała zmagania praktyczne takie jak: 
pierwsza pomoc przedmedyczna, przygoto-
wanie pojazdu do jazdy, jazda motorowerem 
po wyznaczonym torze, próba Stewarda.

Klasyfikacja końcowa – Powiat Poznański:

I miejsce Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Ze-
społu Szkół nr 1 w Swarzędzu (drużyna nr 9),

II miejsce Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu 
(drużyna nr 11),

II miejsce Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu 
(drużyna nr 10),

IV miejsce Technikum z Zespołu Szkół 
w Kórniku.

Klasyfikacja końcowa – miasto Poznań:

I miejsce Technikum Mechanizacji Rolnictwa 
z Technikum Inżynierii Środowiska i Agro-
biznesu w Poznaniu,

Uczestników turnieju powitał Jan Grabkowski, Starosta Poznański.
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KoMUniKAT 
DLA PoSiADAcZy KART PARKinGoWych  

DLA oSÓB niEPEłnoSPRAWnych

II miejsce Technikum Weterynarii z Techni-
kum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu 
w Poznaniu,

III miejsce Technikum z Zespołu Szkół Bu-
dowlanych w Poznaniu,

IV miejsce Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
z Zespołu Szkół Budowlanych w Poznaniu,

V miejsce Technikum Agrobiznesu z Techni-
kum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu 
w Poznaniu,

VI miejsce Technikum Samochodowe z Ze-
społu Szkół Samochodowych w Poznaniu.

Dziękujemy Zespołowi Tanecznemu z Ze-
społu Szkół nr 1 w Swarzędzu za uświetnienie 
Turnieju.

Izabela Twardecka 
Wydział Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego

1 lipca 2014 r. wchodzi w życie nowe-
lizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
zgodnie z którą karty parkingowe dotych-
czas wydane osobom niepełnosprawnym 
tracą ważność 30 listopada br.

Wszystkie osoby zainteresowane posłu-
giwaniem się nimi po tym terminie będą 
musiały osobiście złożyć wniosek o wyda-
nie karty bądź ponowne wydanie orzeczenia 
stwierdzającego konieczność posługiwania 
się nową kartą parkingową.

Dlatego też od 19 maja do 30 czerwca 
2014 r. uruchamiamy w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy 
Zielonej 8 PUNKT INFORMACYJNY dla 
wszystkich posiadaczy kart parkingowych 
z terenu powiatu poznańskiego i miasta Po-
znania. Punkt czynny będzie w godzinach 
pracy urzędu, tj. od 8.00 do 15.00. Wszelkie 
informacje będzie można uzyskać również 
telefonicznie pod numerem: 61 85 93 475. 

W drugiej części sprawdzano umiejętności praktyczne.W pierwszej części turnieju młodzież musiała wykazać się wie-
dzą z zakresu motoryzacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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Powiatowy 
Dzień Strażaka

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka odbyły się 10 maja 2014 r., na terenie 
strażnicy OSP Kórnik. W trakcie obchodów, Tomasz Łubiński, Wicestarosta 
Poznański wręczył nagrody w konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego”. 

Konkurs „Strażak Roku Powiatu Poznań-
skiego” został zorganizowany już po raz 
piętnasty. Zgodnie z regulaminem Konkursu 
„prawo zgłaszania kandydatów ma wójt lub 
burmistrz wspólnie z zarządem gminnym 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w przypadku strażaków ochotników oraz Ko-
mendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu dla strażaków zawodowych.

Nagrodzeni zostali:
I nagrodą finansową i tytułem „Strażaka Roku 

Powiatu Poznańskiego” dla strażaka z PSP 

– sekc. Przemysław Kujawa – Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza nr 9 w Mosinie;

I nagrodą finansową oraz tytułem „Strażak 
Roku Powiatu Poznańskiego” dla straża-
ka ochotnika dh Krystyna Sznajder – OSP 
Chludowo, gm. Suchy Las;

II nagrodą finansową dla strażaka ochotnika 
– dh Hieronim Sękowski- OSP Kobylnica, 
gm. Swarzędz;

III nagrodą finansową dla strażaka ochotnika 
– dh Piotr Raczek – OSP Kocałkowa Górka, 
gm. Pobiedziska.

Uroczystości obcho-
dów Dnia Strażaka, stano-
wiły także okazję do wrę-
czenia mianowań funkcjo-
nariuszy PSP na wyższe 
stopnie, a także wręczenia 
odznaczeń i wyróżnień 
zasłużonym strażakom, 
druhom i zaproszonym 
gościom. Wśród osób wy-
różnionych pamiątkową 
statuetką był w tym roku 
Krzysztof Wiśniewski, Za-
stępca Dyrektora Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego, były 
Komendant Miejski PSP 
w Poznaniu.

Łukasz Sobolewski 
Wydział Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego

Krystyna Sznajder, strażak ochotnik z OSP Chludowo otrzymuje nagrodę z rąk Tomasza 
Łubińskiego, Wicestarosty Poznańskiego.
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Mistrzostwa Polski Samorządowców 
w halowej Piłce nożnej

Po raz pierwszy drużyna Starostwa Powiatowego w Poznaniu uczestniczyła 
w finale Mistrzostw Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej „5”. W 
tegorocznym XVIII finale, który odbył się w Brennej 2014 w dniach od 8 do 11 
maja, walczyło 17 zespołów z całej Polski.

Po losowaniu grup drużyna reprezentują-
ca powiat poznański znalazła się w jednym 
koszyku z: Kluczborkiem wygrywając 2:0, 
Grodziskiem Wielkopolskim remisując 1:1 
i z Gliwicami wygrywając 2:1, tym samym 
zajmując pierwsze miejsce w grupie.

Po wygraniu fazy wstępnej w grze z ze-
społem z Golubia Dobrzynia, nasza drużyna 
zajęła 3 miejsce w grupie i rozpoczęła walkę 
o 5 pozycję w turnieju. Przeciwnikiem w tym 
spotkaniu była drużyna z Grodziska Wielko-
polskiego. Mecz był bardzo zacięty i zakoń-
czył się remisem 3:3.

Powiat Poznański w XVIII Mistrzostw 
Polski Samorządowców w Halowej Piłce 
Nożnej „5” reprezentowali: Adam Chałupa 
i Bartosz Zawieja (bramkarze), Mikołaj No-
wak, Michał Garczyński, Piotr Pietryga, An-
drzej Paluch, Tomasz Sokołowski, Bartosz 
Śliwa, Daniel Kucharski i Dariusz Fleischer.

Dariusz Fleischer 
Wydział Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego

Drużyna Powiatu Poznańskiego.
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najlepsi u najlepszych 
czyli Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu 
u Wojciecha Modesta Amaro

Wojciech Klimas, jeden z najlepszych uczniów klasy czwartej technikum 
gastronomicznego w nagrodę za szczególne osiągnięcia i umiejętności kulinarne 
oraz za udział w programie „Wiecie, co jecie, w poznańskim powiecie” odbył staż 
w restauracji „Atelier Amaro” w Warszawie.

Atelier Amaro jako jedyna restauracja war-
szawska, a druga w Polsce otrzymała rekomen-
dację SLOW FOOD POLSKA, co ukazuje sta-
ranność w dobieraniu prawdziwych produktów 
oraz lokalny patriotyzm wyrażony na talerzu. 
W 2012 roku, prestiżowy przewodnik Miche-
lin wyróżnił restaurację, jako pierwszą i jedyną 
w historii Polski Wschodzącą Gwiazdką.

Uczeń Swarzędzkiej Jedynki pracował 
w Atelier Amaro pod kierownictwem samego 
szefa – Wojciecha Modesto Amaro – znanego 
m. in. z programu telewizyjnego „Top Chef” 
i polskiej edycji programu „Hell’s Kitchen”. 
Staż Wojtka trwał od 10 do 31 stycznia 2014 
r., a praca od godz. 10.00 do 22.00 – to wiele 
godzin trudnego i wytężonego działania oraz 
pełnej gotowości.

Na początku zadaniem ucznia były pro-
ste rzeczy i pomoc innym kucharzom. Z dnia 
na dzień przed naszym uczniem pojawiały się 
zadania bardziej wymagające. Po tygodniu 

była to już praca w konkretnej sekcji kuchni 
i serwis dla gości.

Doświadczenia w kuchni mistrza Amaro 
wiązały się z poznaniem produktów, których 
Wojtek nie miał wcześniej w rękach oraz 
smaków, o których nie miał pojęcia – jak sam 
to ujął. Wykorzystanie tylko naturalnych pro-
duktów, używanych w kuchni „Atelier Ama-
ro”, pozwala na uzyskanie najlepszej jakości 
potraw – to jeden z tajników, które poznał 
nasz uczeń. Nauczył się łączyć smaki, wy-
korzystywać produkty, tworzyć kompozycje, 
które w efekcie tworzą piękne danie.

A ponieważ Wojtek Klimas swoją przy-
szłość wiąże z kuchnią, to nauka w „Ate-
lier Amaro” z pewnością otworzy mu drzwi 
do kulinarnej przygody – czego Wojtkowi go-
rąco życzymy!

Barbara Musialska 
Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu

Wojtek Klimas z Wojciechem Modestem Amaro.

Wojtek podczas pracy w Atelier Amaro.
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V sesja logistyczno-mechatroniczna

Sesja logistyczno – mechatroniczna, poświęcona zawodom przyszłości: logistyk, 
spedytor oraz mechatronik odbyła się po raz piąty 11 kwietnia 2014 roku 
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

W trakcie sesji odbyły się wykłady po-
święcone aspektom organizacji procesów 
logistycznych, które wygłosili: prof. dr hab. 
Maciej Stajniak z Wyższej Szkoły Logisty-
ki (temat Spedytor zawód z przyszłością) 
i mgr Sylwia Konecka z Wyższej Szkoły Lo-
gistyki (temat Znaczenie logistyki w przed-
siębiorstwach). Wykład poświęcony zagad-
nieniom mechatronicznym wygłosił dr hab. 
Sławomir Stępień z Politechniki Poznańskiej 
(temat Systemy mechatroniczne). Na zakoń-
czenie wykładów wystąpił mgr inż. Jarosław 
Czajkowski, kierownik firmy Panopa Logistik 
Polska, który zaprezentował specyfikę działal-
ności firmy.

Ważnym punktem sesji było przedsta-
wienie przez uczniów kształcących się w za-
wodach monter mechatronik oraz mechanik 
i elektromechanik pojazdów samochodowych, 
prezentacji z odbywania staży w Niemczech, 
które odbyły się w ramach programu „Uczenie 

się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Auto-
rem projektów jest dr Wiesław Światłowski. 
Powyższe staże odbyły się w Centrach Kształ-
cenia Praktycznego w miejscowościach Kor-
bach oraz Neustadt A. Rbge.

Najważniejszym momentem sesji było 
wręczenie przez Tomasza Łubińskiego, Wice-
starostę Poznańskiego oraz Gerharda Brühla, 
Dyrektora Naczelnego Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Korbach Europasów Mobil-
ności oraz certyfikatów, które uczniowie uzy-
skali na stażach w Niemczech.

Na zakończenie odbyło się spotkanie ucz-
niów klasy drugiej technikum logistycznego 
z przedstawicielami firmy PANOPA Logistik 
Polska, mające na celu analizę zajęć praktycz-
nych odbywających się w siedzibie firmy.

Krzysztof Schoepe 
ZS nr 1 w Swarzędzu

Uczniowie, którzy otrzymali Europasy Mobilności oraz certyfikaty z Gerhardem Brühlem, Dyrektorem Naczelnym Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Korbach.
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– To pierwsze takie zawody w Puszczyko-
wie, ale liczymy na to, że na stałe wejdą do ka-
lendarza Wielkopolskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Nasz miting należy do tzw. imprez 
pierwszej klasy, a to oznacza, że wyniki tutaj 
uzyskane przez zawodników trafiają do tabel 
ogólnopolskich – mówi Jarosław Jagaciak, 
prezes MKS Juvenii Puszczykowo.

W imprezie rywalizowali juniorzy, junio-
rzy młodsi oraz młodzi. W sumie w zawodach 
wystąpiło blisko 300 zawodniczek i zawodni-
ków z takich klubów jak UKS Orkan Środa, 
UKS Duszniki, AZS Poznań, Olimpia Poznań, 
Baszta Szamotuły, Achilles Leszno, Szok Bo-
janowo, Gwardia Piła, MKS MOK Śrem, 
Gimnazjon Suchy Las, Piątka Jarocin, Sprint 

Przeźmierowo, Sana Kościan oraz MKS Juve-
nia Puszczykowo.

Uzyskali oni wiele bardzo dobrych wyników. 
Niektórzy pobili nawet swoje rekordy życiowe. 
Wśród juniorów najlepszy wynik osiągnął Mar-
cin Wrotyński. Zawodnik UKS Orkan Środa 
pchnął kulę na odległość 16,88 m. W rywaliza-
cji juniorek warto odnotować rezultat Adrianny 
Szóstak z Olimpii Poznań i ZS Puszczykowo, 
która w trójskoku uzyskała wynik 12,89 m.

W rywalizacji juniorów młodszych naj-
bardziej wartościowe wyniki osiągnęli Kami-
la Podraza z UKS Orkan Środa oraz Damian 
Świdrak z MUKS Szok Bojanowo. Ta pierwsza 
przebiegła 100 m przez płotki w czasie 15,44 

sek., natomiast zawodnik z Boja-
nowa pchnął kulą na 15,47 m.

Wśród młodzików na wyróż-
nienie zasłużył Daniel Sarnowski 
z OŚ AZS Poznań, który na 300 
m uzyskał czas 37,77 sek. oraz 
Aleksandra Makowska z UKS 
Orkan Środa, rzucając dyskiem 
na odległość 35,82 m. Wszyscy 
zawodnicy uczestniczący w mi-
tingu rywalizowali nie tylko o jak 
najlepsze miejsca i wyniki, ale 
również o nagrody ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe.

Jarosław Jagaciak 
Kierownik Wyszkolenia  

Sportowego 
ZS w Puszczykowie

Młodzież biła rekordy

Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański wręczył puchary zawodniczkom mitingu.

Blisko 300 zawodniczek i zawodników wystąpiło w I Lekkoatletycznym Mitingu 
Powiatu Poznańskiego, który odbył się na stadionie w Puszczykowie. W imprezie 
uzyskano sporo wartościowych rezultatów.

Fo
t. 

Jo
an

na
 Z

ió
łk

ow
sk

a



39B i u l e t y n  P o w i a t u  P o z n a ń s k i e g o m a j  2 0 1 4

40. lat Muzeum na zdjęciach

Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie obchodzi w tym roku jubileusz 
40-lecia swojej działalności. Z tej okazji powstała retrospektywna wystawa 
fotograficzna. Na jej otwarciu obecni byli Jan Grabkowski, Starosta Poznański 
oraz Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański.

– Kiedy w 1974 roku otwieraliśmy Mu-
zeum mieliśmy tylko trzy pomieszczenia wy-
pełnione pamiątkami z różnych stron świata. 
Wtedy nawet w najśmielszych marzeniach nie 
przypuszczaliśmy, że przez 40 lat Muzeum 
rozrośnie się do takich rozmiarów. Te 40 lat, 
to był okres stałego rozwoju – mówił podczas 
otwarcia wystawy Arkady Radosław Fiedler, 
syn słynnego podróżnika i pisarza.

W trakcie uroczystości wszyscy podkre-
ślali, że Muzeum w Puszczykowie jest pod 
każdym względem wyjątkowe. – Naszym goś-
ciom staramy się przekazać, że potęga świata 
polega na różnorodności kultur, a nie strzela-
niu do siebie – dodał Arkady Radosław Fied-
ler, przemawiając do zebranych w Ogrodzie 
Kultur i Tolerancji.

W samych superlatywach o Muzeum wy-
powiadał się również Starosta Poznański, Jan 

Grabkowski. – Rodzina Fiedlerów jest ikoną 
naszego powiatu. Ja sam w młodości zaczy-
tywałem się w książkach Arkadego Fiedlera 
i zastanawiałem się, czy w przyszłości będę 
miał okazję dotrzeć do miejsc opisywanych 
przez tego autora – mówił Jan Grabkowski.

– Pamiętajmy przy tym, że książki Arka-
dego Fiedlera powstały wiele lat temu, gdy nie 
tak łatwo było podróżować i gdy technika nie 
była tak rozwinięta jak obecnie. To właśnie 
tacy ludzie jak on otwierali przed nami świat. 
Pokazywali, co i gdzie warto zobaczyć. Przy 
okazji udowadniali też, że warto marzyć i póź-
niej te marzenia realizować – dodał Starosta 
Poznański.

Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
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Jan Grabkowski, Starosta Poznański  z rodziną słynnego podróżnika Arkadego Fiedlera podczas uroczystości 40-lecia Muzeum.




