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EuroSymbol 
dla Powiatu

Powiat Poznański został laureatem prowadzonego przez re-
dakcję „Rzeczpospolita Monitor Biznesu” programu EuroSym-
bol 2014 i tym samym uzyskał tytuł „EuroSymbolu Polskiej 
Samorządności 2014”.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 października 
w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Nagrodę w imieniu Po-
wiatu Poznańskiego odebrał Tomasz Łubiński, Wicestarosta 
Poznański. To wyróżnienie jest wyrazem docenienia dotychcza-
sowych działań powiatu i jego osiągnięć na tle innych samorzą-
dów. Kapituła Programu wskazała szczególnie na postępującą 
modernizację terenu, w tym infrastrukturę techniczną i społecz-
ną, inwestycje drogowe, działania na rzecz osób niepełnospraw-
nych, upowszechnianie kultury i sportu. Powiat Poznański zo-
stał doceniony jako region gospodarny, racjonalnie i efektywnie 
dysponujący środkami publicznymi.

W związku z tym, że program EuroSymbol 2014 jest progra-
mem ściśle medialnym, jego integralną częścią jest promowanie 
biorących w nim udział instytucji i profesjonalne nagłaśnianie 
ich sukcesów.

Laureaci tytułu wchodzą w posiadanie praw użytkowania lo-
gotypu EuroSymbol 2014 we wszystkich celach i formach, jakie 
uznają za stosowne.

Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
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Nagrodę dla Powiatu Poznańskiego odebrał Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański.
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„Niezwykli rodzice, niezwykłych dzieci” 
– I Kongres Rodziców Dzieci Niewidomych

W sobotę 18 października ponad 100 rodziców z województw wielkopolskiego 
i  zachodniopomorskiego  przybyło  do  Ośrodka  dla  Dzieci  Niewidomych 
w Owińskach aby uczestniczyć w I Wielkopolskim Kongresie Rodziców Dzieci 
Niewidomych „Niezwykli rodzice, niezwykłych dzieci”.

Kongres został zorganizowany przez Ośro-
dek w Owińskach przy współpracy ze Staro-
stwem Powiatowym w Poznaniu, Samorządem 
Województwa Wielkopolskiego oraz Stowa-
rzyszeniem „Pomóż Dziecku Niewidomemu”. 
Patronat honorowy objęli: Marek Michalak, 
Rzecznik Praw Dziecka, Bożena Szydłowska, 
Poseł na Sejm RP i Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański. Zebranych gości powitali Maria 
Tomaszewska, Dyrektor Ośrodka oraz Jan 
Grabkowski. Następnie Bożena Szydłowska 
odczytała list od Rzecznika Praw Dziecka. Głos 
zabrała również Elżbieta Walkowiak, Wielko-
polski Kurator Oświaty. Obecni byli też Tomasz 
Łubiński, Wicestarosta Poznański, Maria Grab-
kowska, Radna Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego, przedstawiciele PFRON: Maciej 
Horyń, Wiceprezes Zarządu i Grzegorz Nara-
nowicz, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału 
Funduszu oraz Elżbieta Oleksiak, Kierownik 
Centrum Rehabilitacji Polskiego Związku Nie-
widomych w Warszawie.

Pomysł zorganizowania spotkania rodzi-
ców dzieci niewidomych narodził się w Ośrod-
ku w Owińskach prawie dwa lata temu. W tym 
czasie placówka zyskała nowoczesną salę gim-
nastyczną, mogącą pełnić również rolę sali kon-
ferencyjnej. Właśnie w tej sali Ośrodek przyjął 
swoich gości.

Dużo emocji wzbudziła dyskusja o wybo-
rze rodzaju edukacji dla dziecka. Na pytanie: 
szkoła w miejscu zamieszkania czy specjali-

styczna placówka z internatem, odpowiedzi 
trzeba udzielić z troską o dobro konkretnego 
dziecka i przy pełnej specjalistycznej wiedzy 
o jego możliwościach. Rodzice muszą mieć 
prawo do wyboru miejsca edukacji ich dzieci, 
a zdaniem większości dyskutantów edukacja 
specjalna powinna być nazywana raczej specja-
listyczną z uznaniem dla jej możliwości i osiąg-
nięć. Kolejne tematy: pomoc społeczna i rynek 
pracy dla niewidomych zdominowały dyskusję 
panelową.

Wielkopolski Kongres to pierwsza krajowa 
inicjatywa, której celem była publiczna deba-
ta rodziców i specjalistów o najistotniejszych 
problemach dzieci z dysfunkcją wzroku. Wnio-
ski z kongresu zostaną przekazane właściwym 
władzom. Organizatorzy i uczestnicy wierzą, 
że taka wymiana poglądów u źródeł jest jak naj-
bardziej sensowna i liczą na kolejne spotkania.

Kalina Grzelak 
SOSW w Owińskach
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Jan Grabkowski, Starosta Poznański powitał zebranych gości.
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Starosta o odpadach

Na  specjalnej  konferencji  prasowej,  która  odbyła  się  po  XLIV  Sesji  Rady 
Powiatu  Poznańskiego,  w  dniu  14  października,  Jan  Grabkowski,  Starosta 
Poznański  przedstawił  sposoby  rozwiązania  problemu  bomby  ekologicznej 
w Komornikach, w  gminie Kleszczewo.  Składowane  tam  chemikalia  stanowią 
nieustające zagrożenie dla zdrowia ekosystemu i mieszkańców, odkąd zawierające 
je beczki rozszczelniły się w sierpniu br.

Rada Powiatu w Poznaniu uchwaliła prze-
kazanie funduszy na usunięcie i zlikwidowa-
nie 1000 beczek ze szkodliwymi substancjami 
(łącznie ok. 1,3 tys. ton). Udzielona pomoc 
finansowa (1,2 mln zł) pozwoli na realizację, 
prawdopodobnie do końca roku, przedsię-
wzięcia pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie 
odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, 
zdeponowanych w budynku magazynowym 
o powierzchni ok. 800 m kw. zlokalizowanym 
w Komornikach, gm. Kleszczewo”. Łączne na-
kłady na to działanie w bieżącym i przyszłym 
roku wyniosą 2,4 mln zł, co wymagało także 
wprowadzenia zmian do Wieloletniej Progno-

zy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 
2014-2018.

We wrześniu 2014 roku Powiat Poznański 
złożył wnioski o wsparcie finansowe zadania 
usunięcia i unieszkodliwienia przedmiotowych 
odpadów do Narodowego oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. Pomimo prowadzonych 
przez starostę poznańskiego negocjacji, nie 
było możliwe uzyskanie dotacji z NFOŚiGW 
przy obecnych zasadach finansowania przyję-
tych przez tę instytucję i przy braku władztwa 
Powiatu Poznańskiego nad terenem, z którego 

Jan Grabkowski, Starosta Poznański na specjalnej konferencji prasowej przedstawił sposoby rozwiązania problemu bomby ekologicz-
nej w Komornikach, w gminie Kleszczewo.
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mają być usunięte odpady. Jednakże 25 wrześ-
nia 2014 roku Zarząd Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu zawiadomił Starostę Poznańskiego 
o planowanej pomocy finansowej ze środków 
WFOŚiGW do kwoty 1, 2 mln zł, co umożliwi 
realizację zadania usunięcia i unieszkodliwienia 
zdeponowanych odpadów.

Jednocześnie Jan Grabkowski apelował 
o przywrócenie w ustawie o odpadach obowiąz-
ku zabezpieczenia finansowego ze strony przed-
siębiorców w celu zapewnienia możliwości usu-
nięcia skutków działalności objętej zezwoleniem 
na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w tym 
przywrócenia terenu, na którym działalność taka 
była prowadzona, do stanu poprzedniego. Ko-
nieczne jest również określenie w przepisach mi-

nimalnych wymagań dla prowadzenia zbierania 
opadów. Obiecał, że do czasu zmiany nie wyda 
on zezwolenia na taką działalność. Starosta Po-
znański prowadzi także rozmowy z Zarządem 
NFOŚiGW w sprawie ustalenia nowych zasad 
przyznawania pomocy finansowej samorządom, 
które stają wobec konieczności usunięcia porzu-
conych odpadów.

Obecny na konferencji Piotr Florek, Woje-
woda Wielkopolski, przyznał słuszność inicja-
tywie starosty i wyraził radość, że samorządy 
podejmują wspólnie tak ważne zadanie, jakim 
jest dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie miesz-
kańców.

Klementyna Witczak 
Gabinet Starosty

Lokalny rozwój w oczach 
samorządowców i biznesmenów

Na  temat  współpracy  lokalnych  samorządów  z  biznesem  a  także  na  temat  aktualnych 
potrzeb i problemów tych środowisk debatowali samorządowcy i biznesmeni podczas III 
Kongresu Samorządów, który  odbył  się  15 października,  na  terenie międzynarodowych 
Targów  Poznańskich.  Uczestnicy  debaty  starali  się  odpowiedzieć  na  pytanie,  co  oprócz 
standardowej współpracy samorząd może dać biznesowi a biznes społeczności lokalnej.

Powiat Poznański reprezentował Jan Grab-
kowski, Starosta Poznański. Jego zdaniem, w in-
teresie samorządów jest usprawnienie admini-
stracyjnej obsługi przedsiębiorców i dopasowa-
nie edukacji do potrzeb firm – przyszłych praco-
dawców, czy budowania infrastrukturę z myślą 
o inwestorach: „W naszym powiecie pozwolenia 
na budowę wydajemy bez zbędnej zwłoki a pro-
wadzone przez nas szkoły kształcą pracowników 
dla takich firm jak Solaris czy Volkswagen”.

Również pozostali współuczestnicy debaty 
podkreślali, że rozwój biznesu to klucz do lokal-
nego rozwoju, samorządy muszą dbać o przed-
siębiorców a firmy o swoje otoczenie, również 
to w wymiarze społecznym.

Kongres Samorządów odbył się pod patrona-
tem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
w ramach targów Gmina 2014. Organizatorami 
Kongresu są Międzynarodowe Targi Poznańskie 
przy współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita. 
Kongres ma na celu wywołanie konstruktywnej 
debaty na temat rozwoju regionów oraz aktual-
nych potrzeb i problemów lokalnych społeczno-
ści i władz.

Hanna Kolanowska-Pogrzebna 
Referat Współpracy Zagranicznej  

i Promocji Przedsiębiorczości 
Gabinet Starosty
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Skarga na janosikowe 
w Trybunale Konstytucyjnym

Koalicja  Powiatów  złożyła  9  października  oficjalną  skargę  do  Trybunału 
Konstytucyjnego na janosikowe, czyli dodatkowy „podatek”, jaki płacą najbogatsze 
samorządy  do  budżetu  państwa.  11  powiatów  (w  tym  powiat  poznański,  który 
na  spotkaniu  reprezentował  Tomasz  Łubiński,  Wicestarosta  Poznański),  pod 
przewodnictwem starosty legionowskiego, zawnioskowało o uznanie niezgodności 
z  Konstytucją  ustawy  o  dochodach  jednostek  samorządu  terytorialnego, 
ustalających obowiązek dokonywania przez powiaty wpłat do budżetu państwa 
z przeznaczeniem na subwencję równoważącą. 

Z założenia środki te mają być przekazy-
wane biedniejszym powiatom. Założenie jest 
szczytne, jednak sam mechanizm posiada wie-
le wad. Ten obowiązek sprawia, że sytuacja 
samorządów – płatników jest gorsza niż benefi-
cjentów systemu. W praktyce bardzo często to 
samorządy biedniejsze płacą janosikowe bogat-
szym. W tej sytuacji i w kontekście podobnej 
sprawy wygranej przed Trybunałem przez wo-
jewództwo mazowieckie, Koalicja Powiatów 
zdecydowała się na wniesienie skargi.

Instytucja wpłat powiatów (w tym miast 
na prawach powiatu) do budżetu państwa 

z przeznaczeniem na powiatową część rów-
noważącą subwencji ogólnej została wpro-
wadzona przez ustawę z 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. 
zm.). Wpłatami obciążone są te jednostki po-
wiatowe, których dochody podatkowe dwa 
lata przed powstaniem obowiązku wpłaty były 
wyższe w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca niż 110% średniej krajowej. Na poziomie 
powiatowym stopień obciążenia budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego jest naj-
wyższy i po przekroczeniu 125% średniej kra-
jowej osiąga 98% „nadwyżki” dochodów (art. 
30 przywołanej ustawy).

Sprawa jest bardzo ważna dla budżetu 
powiatu poznańskiego. W latach 2004-2012 
powiat wpłacił do budżetu państwa z prze-
znaczeniem na część równoważącą subwencji 
ogólnej ok. 72,7 mln zł, co stanowiło 5,2% 
wszystkich dochodów powiatu w tym cza-
sie (ok. 1,4 mld zł) oraz aż 12,9% dochodów 
podatkowych powiatu. W ostatnich latach 
relatywna wysokość wpłat jeszcze wzro-
sła. W 2014 r. przy budżecie planowanym 
na 223 646 881 zł powiat musi dokonać wpła-
ty w wysokości 15 779 316 zł (7% ogółu do-
chodów według uchwały budżetowej).

Wysokości wpłat należy zestawić z możli-
wością podejmowania przez powiat poznański 
działań prorozwojowych, wysiłku inwesty-Koalicja Powiatów przed Trybunałem Konstytucyjnym.
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cyjnego. W roku 2014 mogliśmy przeznaczyć 
w uchwale budżetowej niespełna 30 mln zł 
na wydatki majątkowe. Wpłata do budżetu 
państwa wyniosła ponad połowę tej kwoty. 
Natomiast wpłata do budżetu państwa jest 
wyższa niż planowane dochody majątkowe 
powiatu (wpłata: 15 779 316 zł).

Przepisy ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego traktują powiat po-
znański jak 8. pod względem zamożności po-
wiat ziemski (według dochodów z udziałów 
w PIT i CIT). Tymczasem, jeżeli wziąć pod 
uwagę całość dochodów, w 2013 r. wśród 314 
powiatów ziemskich powiat poznański po za-
płaceniu tzw. janosikowego osiągnął miejsce 
299. (571,01 zł na mieszkańca, przy średniej 
krajowej dla powiatów ziemskich 861,64 zł 
na mieszkańca).

W związku z tym Rada Powiatu w Pozna-
niu zwróciła się do Trybunału Konstytucyjne-
go z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności 
niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listo-
pada 2003 r. o dochodach jednostek samorzą-
du terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorzą-
du Lokalnego.

Opracowała 
Hanna Kolanowska-Pogrzebna 

Referat Współpracy Zagranicznej  
i Promocji Przedsiębiorczości 

Gabinet Starosty

na podstawie materiałów Wydziału Finansów 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Z myślą o bezpieczeństwie
W Szkołach Podstawowych w Koziegło-

wach oraz Murowanej Goślinie zainauguro-
wana została akcja przekazywania kamizelek 
odblaskowych uczniom pierwszych klas. –
To już trzynasta edycja tej akcji. Organizujemy 
ją z myślą o naszych pociechach. Ich bezpie-
czeństwo jest przecież najważniejsze – mówił 
Starosta Poznański, Jan Grabkowski.

Spotkania w obu szkołach były też świetną 
okazją do przypomnienia dzieciom o najważ-
niejszych zasadach bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i w sytuacjach zagrożenia poża-
rem. W tym roku pierwszoklasiści otrzymają 
6 690 sztuk takich kamizelek.

W akcję zaangażowani są: Wydział Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu wraz z Ko-
mendą Miejską Policji w Poznaniu i Komendą 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Po-
znaniu. Kamizelki otrzymali również ucz-
niowie innych szkół powiatu Poznańskiego, 

w gminach Suchy Las, Rokietnica, Tarnowo 
Podgórne, Buk, Dopiewo, Stęszew, Swarzędz, 
Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Kórnik, 
Mosina, Komorniki, Puszczykowo, Luboń.

Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

Jan Grabkowski, Starosta Poznański wręczył kamizelki pierwsza-
kom ze szkół w Koziegłowach i Murowanej Goślinie.
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Jan Grabkowski swoją nagrodę odbierał 
w towarzystwie medalistów olimpijskich, Ja-
cka Wszoły, Andrzeja Suprona oraz Mariana 
Woronina, którzy uświetnili galę swoją obec-
nością. Nagrody „Pasjonat Sportowej Polski” 
przyznawane są w ramach Ogólnopolskiego 
Programu „Budujemy Sportową Polskę”. Jego 
inicjatorem jest Klub Sportowa Polska.

– Jan Grabkowski od początku swojej 
działalności w samorządzie terytorialnym 
kładł szczególny nacisk na rozwój sportu 
w powiecie poznańskim oraz jego promo-
cję wśród mieszkańców. Z jego inicjatywy 
w powiecie powstały nowe obiekty sportowe, 
przykładem może być boisko lekkoatletycz-
ne w Puszczykowie oraz boisko 
sportowe w Owińskach. Promuje 
i nagradza również sportowców 
i trenerów działających w klubach 
i stowarzyszeniach sportowych oraz 
uczniów placówek oświatowych 
działających na terenie powiatu 
poznańskiego, przyznając każdego 
roku Nagrodę Sportową Starosty 
Poznańskiego za wysokie wyni-
ki sportowe na arenie ogólnopol-
skiej i międzynarodowej – czytamy 
w uzasadnieniu nagrody.

– Już kilka lat temu, jako powiat, 
postawiliśmy na oświatę oraz sport, 
ponieważ są to dziedziny życia, któ-
re wychowują. Ludzie, którzy trenu-
ją sport chcą i potrafią robić w życiu 
coś więcej… Dla nich warto budo-

wać nowe obiekty – mówił Jan Grabkowski 
w rozmowie z Krzysztofem Ratajczakiem 
z Radia Merkury.

W trakcie Gali Sportowej Polski doceniono 
i nagrodzono także to, co się dzieje w gminach 
powiatu poznańskiego, w Rokietnicy, Swarzę-
dzu, Komornikach czy Tarnowie Podgórnym. 
– I to mi sprawiło największą przyjemność, 
ponieważ pokazuje, że na tle całej Wielkopol-
ski, która ogólnie błyszczała w trakcie gali, 
prezentujemy się jako bardzo mocny ośrodek 
sportowy – dodał Jan Grabkowski.

Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

Starosta odebrał nagrodę

Jan Grabkowski, Starosta Poznański decyzją Zarządu Klubu Sportowa Polska, 
został  uhonorowany  tytułem  „Pasjonat  Sportowej  Polski  2014″. Wyróżnienie 
otrzymał  w  Warszawie  podczas  Gali  Sportowej  Polski,  która  odbyła  się 
w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

Jan Grabkowski swoją nagrodę odbierał w towarzystwie medalistów olimpij-
skich, Jacka Wszoły, Andrzeja Suprona oraz Mariana Woronina.
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Otwarcie hali w Rokietnicy

W Rokietnicy otwarto nową halę widowiskowo-sportową. W uroczystości wziął udział 
m.in. Jan Grabkowski, Starosta Poznański. Po oficjalnych uroczystościach mieszkańcy 
gminy mogli obejrzeć mecz siatkówki Nafta Piła – KS Murowana Goślina.

Pomysł na powstanie w Rokietnicy hali 
widowiskowo – sportowej sięga lat 90 ubie-
głego wieku. Budowa ruszyła jednak dopiero 
jesienią 2012 roku i zakończyła się z końcem 
kwietnia 2014 r. Nowa hala ma pełnić funkcję 
sportowo-rekreacyjną, kulturalną i widowi-
skową.

Część powierzchni ma być też zaadapto-
wana pod działalność przedszkola publiczne-
go, Gminnego Ośrodka Kultury oraz handlu 
i usług. Bliskość placówek oświatowych, 
w tym powiatowej szkoły ponadgimnazjal-
nej – Zespołu Szkół im. Zamoyskich, pozwoli 
na wykorzystanie sportowej areny na codzien-
ne zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci 
i młodzieży.

Pełnowymiarowa arena sportowa, to tak-
że szansa na realizację wielu widowiskowych 
i ambitnych przedsięwzięć, które do tej pory, 
ze względu na ograniczenia metrażowe, nie 
mogły na terenie gminy zaistnieć. Sprzyja 
temu też komunikacyjne położenie: przy 
najważniejszych drogach powiatowych, 
połączonych – dzięki gminnemu Trakto-
wi Napoleońskiemu – poprzez węzeł Ro-
kietnica z Zachodnią Obwodnicą Miasta 
Poznania.

Budowa hali widowiskowo-sportowej, 
to koszt prawie 11 mln zł netto. Spięcie 
finansowe inwestycji umożliwiła pomoc 
finansowa z Ministerstwa Sportu w wy-
sokości 1,5 mln zł oraz 5-milionowy kre-
dyt bankowy. Pozostałe nakłady to koszty 
własne spółki powołanej przez Gminę Ro-
kietnica. Wartość zaadaptowanego mienia 
w postaci 5000 m gruntu przekazanego 
przez Powiat Poznański wraz powstałymi 

prawie 20 lat temu elementami konstrukcyj-
nymi obiektu to kwota ponad 4 mln zł.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański, ot-
wierając halę podkreślił, że ten nowoczesny 
i funkcjonalny obiekt służący lokalnej spo-
łeczności, to efekt wspólnych działań wielu 
osób i instytucji, które mimo niekorzystnych 
uwarunkowań zewnętrznych z determinacją 
dążyły do realizacji wyznaczonego celu. Po-
wiat Poznański również aktywnie wspierał 
ideę utworzenia „środowiskowej hali sporto-
wej”. Decyzja o przekazaniu działki budow-
lanej miała na celu umożliwienie użytkowania 
obiektu przez wszystkich mieszkańców Ro-
kietnicy i okolic, a jednocześnie zapewnienie 
uczniom szkoły możliwości korzystania z nie-
go na preferencyjnych warunkach.

Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

Jan Grabkowski, Starosta Poznański składa gratulacje Bartoszowi Dere-
chowi, Wójtowi Gminy Rokietnica.
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Stypendia wraz z gratulacjami i pamiątko-
wymi dyplomami, z rąk Jana Grabkowskiego, 
Starosty Poznańskiego oraz Krzysztofa Ro-
baszyńskiego, Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu w Poznaniu odebrało 42 uczniów, 
którzy w poprzednim roku nauki w szkole po-
nadgimnazjalnej lub gimnazjum, prowadzo-
nych przez Powiat Poznański uzyskali śred-

nią ocen minimum 5,0. W nagrodę, w roku 
szkolnym 2014/2015 przez 10 miesięcy, będą 
otrzymywać stypendium w wysokości 250 zł 
miesięcznie. Stypendia Rady Powiatu w Po-
znaniu wręczone zostały uczniom z: Zespołu 
Szkół w Kórniku, Zespołu Szkół nr 1 im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Ze-
społu Szkół nr 2 w Swarzędzu, Zespołu Szkół 

Nagrody i stypendia dla najzdolniejszych 
uczniów szkół Powiatu Poznańskiego

22 października br. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyła się XLV Sesja 
Rady Powiatu w Poznaniu, której tematem przewodnim była oświata. Tomasz 
Łubiński, Wicestarosta Poznański przedstawił w formie prezentacji informację 
o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  roku  szkolnym  2013/2014.  Podczas 
Sesji uroczyście wręczono  stypendia Rady Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody 
Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez 
Powiat Poznański. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dyrektorzy szkół 
i placówek oświatowych oraz najzdolniejsi uczniowie.

Starosta Poznański i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu wraz ze stypendystkami.
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Medal dla Starosty
Starosta Poznański Jan Grabkowski otrzy-

mał Medal Komisji Edukacji Narodowej. – 
To najważniejsze osiągnięcie dla nauczyciela 
i osób związanych z oświatą – mówiła Elżbie-
ta Walkowiak, Wielkopolski Kurator Oświaty. 
Uroczystość wręczania medali miała miejsce 
w pięknej auli I LO im Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu.

– To nagroda za całokształt naszej 
pracy. Kilka lat temu postawiliśmy 
w powiecie poznańskim na kształce-
nie zawodowe i w tej chwili stoi ono 
na najwyższym poziomie. Cieszę się, 
że zostało to zauważone – powiedział 
Jan Grabkowski. Starosta Poznański 
medal odebrał z rąk Elżbiety Walko-
wiak oraz Piotra Florka, Wojewody 
Wielkopolskiego.

– Cieszę się, że możemy w ten 
sposób docenić pracę osób związa-
nych ze szkolnictwem oraz oświatą. 
Wszyscy bowiem zdajemy sobie spra-
wę, że praca nauczyciela do łatwych 

nie należy. Takie spotkania, to także świetna 
okazja, aby powspominać oraz porozmawiać 
o problemach oświaty – stwierdził Piotr Flo-
rek. W trakcie uroczystości w I LO medale 
odebrali nauczyciele z całej Wielkopolski.

Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

Starosta Poznański otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej z rąk Wojewo-
dy Wielkopolskiego.
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w Puszczykowie, Zespołu Szkół im. Jadwigi 
i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, Ze-
społu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapow-
skiego w Bolechowie oraz Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nie-
widomych im. Synów Pułku w Owińskach.

Starosta Poznański nagrodził 3 uczniów 
za wybitne osiągnięcia sportowe oraz 15 ucz-
niów zasadniczych szkół zawodowych za do-
bre wyniki w nauce. Warto dodać, że Nagro-
dę Starosty Poznańskiego po raz pierwszy 
otrzymali najzdolniejsi uczniowie zasadni-
czych szkół zawodowych. Jan Grabkowski 
podkreślił, że Powiat Poznański od lat stawia 

na kształcenie zawodowe. Nagrody Starosty 
Poznańskiego otrzymali uczniowie: Zespołu 
Szkół nr 2 w Swarzędzu, Zespołu Szkół im. 
Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Ro-
kietnicy, Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego 
Chłapowskiego w Bolechowie, Zespołu Szkół 
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swa-
rzędzu oraz Zespołu Szkół im. Adama Wo-
dziczki w Mosinie.

Wszyscy tegoroczni nagrodzeni są dowo-
dem na to, że warto inwestować w edukację.

Agnieszka Przybylska 
Wydział Edukacji
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Powiat wciąż utrzymuje tempo

Już niedługo dobiegnie końca kolejna kadencja Zarządu Powiatu w Poznaniu. 
Coraz częściej pojawiają się więc pytania o efekty czteroletnich wysiłków naszych 
włodarzy.

– Ocena działalności samorządu jest nie-
zbędnym elementem systemu demokratyczne-
go. To naturalne, że w takim okresie dokonuje 
się podsumowań. – mówi Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański. – Ja także zastanawiam 
się, co w minionych czterech latach udało się 
osiągnąć, co zmienić, a co jeszcze jest do zro-
bienia. Zadania publiczne Powiatu są bardzo 
rozległe. Staramy się prowadzić politykę zrów-
noważonego rozwoju, patrzeć na potrzeby re-
gionu i jego mieszkańców z szerszej perspek-
tywy. Cieszy mnie, że powiatowi wciąż przyby-
wa mieszkańców, bezrobocie – w porównaniu 
z resztą kraju – jest dość niskie i utrzymuje się 
na stałym poziomie, jesteśmy też wciąż bardzo 
atrakcyjni dla inwestorów. Zdobywamy tak-
że nagrody. Powiat został laureatem I edycji 
Konkursu Jakości Funkcjonowania Samorzą-
dów Terytorialnych w kategorii „Najlepiej 
zarządzany powiat w Polsce”, a Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu znalazło się w gronie 
najlepszych starostw w kraju nominowanych 
do tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego 2014. 

Mamy więc powody do zadowolenia – uśmie-
cha się starosta.

Kilkanaście dni temu Powiatowi przy-
znano tytuł EuroSymbolu między innymi 
za „inwestycje w infrastrukturę techniczną 
i społeczną” oraz wsparcie dla osób niepeł-
nosprawnych oraz upowszechnianie sportu 
i kultury.

– W minionych latach sporo inwestowa-
liśmy, żeby zapewnić mieszkańcom powiatu, 
zwłaszcza najmłodszym, warunki, w których 
mogliby zadbać o kondycję fizyczną – pod-
kreśla Jan Grabkowski – W 2011 roku dobiegł 
końca projekt „Promocja zdrowia poprzez 
sport”, w ramach którego w powiecie poznań-
skim powstało kilkanaście boisk wielofunkcyj-
nych i placów zabaw. Utworzono też boiska 
w ramach „Orlika 2012”. W zeszłym roku przy 
LO im. Mikołaja Kopernika otwarto profesjo-
nalne boisko lekkoatletyczne, za które rów-
nież zdobyliśmy szereg nagród, podobnie jak 
za utworzenie unikatowego na skalę europej-

ską Parku Orientacji Przestrzennej 
w Owińskach. Park, powstały przy 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych, był jedną 
z najważniejszych inwestycji ostat-
niego czasu. Środki na jego budo-
wę – niemal 6 mln zł – pozyskali-
śmy częściowo z dotacji unijnych 
– dodaje.

Większość obiektów spor-
towych powstało przy szkołach 
i placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych. Część z nich również 
wymagała remontu. W tej kadencji 
prace remontowo-budowlane obję-Park orientacji przestrzennej w Owińskach.
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ły powiatowe specjalne ośrodki szkolno-wy-
chowawcze, Ośrodek Wspomagania Rodziny 
w Kobylnicy, Dom Dziecka w Kórniku-Bni-
nie, Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach 
oraz szkoły: w Bolechowie, Kórniku, Pusz-
czykowie, Swarzędzu, Rokietnicy, Murowa-
nej Goślinie oraz Mosinie. Powiat cały czas 
dokłada starań, by zarządzane przez niego pla-
cówki były coraz bardziej nowoczesne i coraz 
lepiej wyposażone. Dba też o poziom nau-
czania, wspierając najzdolniejszych uczniów. 
Stypendia Rady Powiatu w Poznaniu wyniosły 
w l. 2010-2013 blisko 258 tysięcy złotych, Na-
grody Starosty Poznańskiego niemal 35 tysię-
cy. Powiat dofinansowuje zajęcia dodatkowe 
i fakultatywne, a także kursy dokształcające 
oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli 
i pedagogów.

W ostatnich latach władze powiatu sporo 
inwestowały także w puszczykowski szpital. 
Na inwestycje przeznaczono przeszło 40 mln 
zł. Prace w Puszczykowie były najpoważniej-
szym przedsięwzięciem roku 2012. Leczni-
ca stale się rozwija. Szpital doposażany jest 
w najnowocześniejszy sprzęt, remontowane 
są oddziały istniejące oraz otwierane nowe, 
m. in. Oddział Hospicyjno-Paliatywny, Od-
dział Ginekologii Jednego Dnia, Pracownia 
Rezonansu Magnetycznego, a wcześniej SOR 
oraz lądowisko dla helikopterów. 
Dobiegł też końca pierwszy etap 
termomodernizacji. Planowana jest 
również budowa dwukondygnacyj-
nego budynku z blokiem operacyj-
nym z sześcioma salami oraz gene-
ralną sterylizatornią.

Poważne pozycje w budżecie 
Powiatu zajęły inwestycje drogowe. 
W ostatnich czterech latach wyre-
montowano i przebudowano pra-
wie 80 km dróg o łącznej wartości 
ponad 130 mln złotych. Budowa 

wiaduktu i przebudowa wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą – ulicy Rabowickiej w Jasinie 
była największą inwestycją w historii powia-
tu poznańskiego. Przeznaczono na nią kwotę 
około 30 mln złotych z budżetu centralnego, 
środków unijnych oraz własnych – Gminy 
Swarzędz i Powiatu Poznańskiego. W niedaw-
nym czasie zmodernizowana została też droga 
od Radojewa do drogi wojewódzkiej numer 
196, Komorniki-Łęczyca oraz Poznań-Bole-
chowo.

– Budujemy także drogi dojazdowe do eks-
presówek, dbamy o komunikację pomiędzy gmi-
nami – zaznacza Jan Grabkowski. – Tak roz-
ległe inwestycje nie byłyby możliwe gdyby nie 
współpraca poszczególnych samorządów oraz 
dofinansowanie zewnętrzne – unijne i krajowe. 
Jesteśmy na pierwszym miejscu wśród samo-
rządów powiatowych pod względem wysokości 
kwot pozyskanych z rządowego Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Tylko 
z tego źródła otrzymaliśmy w minionym okresie 
ponad 10 milionów złotych. Potrzeby są jednak 
wciąż ogromne, dlatego dołożymy wszelkich 
starań, by utrzymać wysokie tempo inwestycji 
drogowych i nie tylko.

Karolina Korcz 
Gabinet Starosty

Oddział szpitalny w Puszczykowie.
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Nauczyciel i szkoła 
na medal

Na galę zaproszeni zostali nauczyciele no-
minowani do tytułu „Nauczyciel roku 2014” 
wraz z osobami towarzyszącymi. Organ pro-
wadzący szkołę czyli powiat poznański repre-
zentowała Monika Lis-Nożyńska, Dyrektor 
Wydziału Edukacji, a Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu – Irena Pyszyńska-Królak, Dy-
rektor Wydziału Rozwoju Edukacji. Na gali 
obecne były również Beata Strama, Dyrek-
tor ZS w Bolechowie i Teresa Michalska, 
nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki. 
Tomasz Metler, jako jedyny w Wielkopolsce 
otrzymał tytuł Nominowanego Nauczyciela 
Roku 2014. Na jego sukces złożyły się: wie-
loletnia systematyczna i ofiarna praca, umie-
jętność budowania autorytetu i inspirowania 
młodzieży.

Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Edukacji gratulowała nominowa-
nym pedagogom sukcesów edukacyjnych, 
życzyła satysfakcji z wykonywanej pracy 
i wytrwałości w tworzeniu szkoły sprzyjającej 
dzieciom i młodzieży.

Beata Strama 
Dyrektor ZS w Bolechowie

13 października w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się 
Gala Konkursu  „Nauczyciel Roku”  organizowana przez  „Głos  nauczycielski” 
i  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej.  Finalistą  tego  konkursu  został  Tomasz 
Metler,  nauczyciel  wychowania  fizycznego  i  edukacji  dla  bezpieczeństwa 
w Zespole Szkół w Bolechowie, który zakwalifikował się do tak zwanej „złotej 
trzynastki”  najlepszych  nauczycieli w  kraju. Nauczyciel ma  na  swoim  koncie 
wiele  sukcesów  dydaktycznych  i  wychowawczych.  Jego  uczniowie  sięgają  po 
laury w różnych dyscyplinach sportowych. Dzięki staraniom tego wspaniałego 
organizatora powstała między innymi strzelnica szkolna i siłownia.

Tomasz Metler, Nominowany Nauczyciel Roku 2014 oraz Beata 
Strama, Dyrektor ZS w Bolechowie.
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UchWAły 
podjęte podczas Sesji Rady Powiatu w Poznaniu  
w dniu 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr XLIII/437/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014 r.

w  sprawie: skargi z  dnia 4 września 2014 r. 
……………………………*, na działalność Starosty 

Poznańskiego.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595 ze zmianami: Dz. U. z 2013 poz. 645, Dz. U. 
z 2014 poz. 379 i poz. 1072), art. 229 pkt. 4 – Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 
267 ze zmianami: Dz. U. z 2014 poz. 183) Rada Powiatu 
w Poznaniu uchwala, co następuje:

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

§ 2.
Rada Powiatu w  Poznaniu uznaje, że skarga 

…………………………………….*, jest bezzasadna.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIII/438/IV/2014  
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014 r.

w  sprawie: powierzenia Gminie Kórnik zadań za-
rządzania przystankami komunikacyjnymi zlokali-
zowanymi na terenie miasta i gminy Kórnik w pasie 
publicznych dróg powiatowych.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z  dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
595 ze zm.); Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Powierza się Gminie Kórnik zarządzanie przystan-

kami komunikacyjnymi zlokalizowanymi na terenie 
gminy, w pasie drogowym dróg powiatowych.

2. Powierzenie zadania następuje na czas nieokreślony.

§ 2.
1. Powierzenie zadania zarządzania przystankami, na-

stąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Burmistrzem Miasta i  Gminy Kórnik a  Zarządem 
Powiatu w Poznaniu.

2. Zadanie, finansowane będzie przez Gminę Kórnik 
z wpływów tytułem opłat za korzystanie z przystan-
ków komunikacyjnych pobieranych przez Gminę 
Kórnik lub, w przypadku nie wprowadzenia takich 
opłat, z budżetu Gminy Kórnik.

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

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIII/439/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014 r.

w  sprawie: zmiany uchwały Nr XL/394/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 maja 2014 r.

w  sprawie: powierzenia Gminie Kórnik prowadze-
nia zadania publicznego w zakresie zarządzania

publiczną drogą powiatową nr 2461P – ul. Poznańska 
w m. Kamionki.
Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z  dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014r. 
poz. 379, poz.1072) 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; Dz. U. 
z 2014 r. poz. 659, poz. 1446), Rada Powiatu uchwala, 
co następuje:
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§ 1.
W uchwale Nr XL/394/IV/2014 w Poznaniu z dnia 27 
maja 2014r. w sprawie: powierzenia Gminie Kórnik pro-
wadzenia zadania publicznego w  zakresie zarządzania 
publiczną drogą powiatową nr 2461P – ul. Poznańska 
w m. Kamionki, wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie: 
powierzenia Gminie Kórnik prowadzenia za-
dania publicznego w  zakresie zarządzania pub-
licznymi drogami powiatowymi nr 2461P – ul. 
Poznańska w  m. Kamionki oraz nr 2489P – ul. 
Mostowa w m. Kamionki”

2) § 1 ust 1  otrzymuje brzmienie: „1. Powierza się 
Gminie Kórnik prowadzenie zadania publiczne-
go w zakresie zarządzania publiczną drogą powia-
tową nr 2461P oraz drogą powiatową nr 2489P 
polegającego na przebudowie ul. Poznańskiej i ul. 
Mostowej w  Kamionkach, będące zadaniem Po-
wiatu.”

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIII/440/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014 r.

w  sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/275/IV/2013 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. 
w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
zadania zarządzania drogą powiatową nr 2420P ul. 
Wierzbowa w m. Tarnowo Podgórne i Lusowo zmie-
nionej uchwałą nr XXXV/331/IV/2013 Rady Powia-
tu w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z  dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
595 z późn. zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 645; Dz.U. z 2014 r. 
poz. 379, poz. 1072) 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 2013r. poz. 843, poz. 1543, Dz. U. 
z 2014 r. poz.659), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr XXIX/275/IV/2013 Rady Powiatu w Po-
znaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: powierzenia 
Gminie Tarnowo Podgórne zadania zarządzania dro-
gą powiatową nr 2420P ul. Wierzbowa w m. Tarnowo 
Podgórne i Lusowo, zmienionej uchwałą nr XXXV/331/

IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 11 grudnia 
2013r §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.
1. Powierza się Gminie Tarnowo Podgórne zadania 

zarządzania drogą powiatową nr 2420P w zakresie 
dotyczącym:
1) opracowania dokumentacji technicznej i budowy 

ścieżki pieszo – rowerowej Lusowo – Tarnowo 
Podgórne na odcinku od nieruchomości ozna-
czonej w ewidencji jako dz. nr 125/4 obręb Luso-
wo do projektowanego przez GDDKiA włączenia 
w drogę powiatową 2420P w  ramach realizacji 
zadania pn.: „Rozbudowa węzła Tarnowo Pod-
górne po stronie południowej drogi krajowej nr 
92 Pniewy Poznań”;

2) bieżącego utrzymania ścieżki pieszo – rowerowej, 
o której mowa w pkt 1.; będących zadaniami Po-
wiatu.

2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 
1, następuje na okres do dnia 31 grudnia 2015  r., 
a zadania o którym mowa ust. 1 pkt 2 na czas nie-
określony.”

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIII/441/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie: delegowania radnych do Powiatowej Ko-
misji Bezpieczeństwa i Porządku.

Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2, art. 38c w związku 
z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 tekst jed-
nolity ze zmianami), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, 
co następuje:

§ 1.
Deleguje się do udziału w pracach Powiatowej Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, zwanej dalej „komisją”, rad-
nych:
PIOTR BURDAJEWICZ
LESZEK PRZYBYLSKI
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§ 2.
Zasady zwrotu członkom komisji i osobom powołanym 
do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście ponie-
sionych w związku z udziałem w pracach komisji okre-
ślone zostały uchwałą Nr XL/282/2002 Rady Powiatu 
Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002 roku.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskie-
mu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIII/442/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem, na 
czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym loka-
li użytkowych znajdujących się w budynku, przy ul. 
Słowackiego 8 w Poznaniu.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 
595 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.), Rada Powiatu 
w Poznaniu uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na oddanie w najem na czas nieozna-
czony NZOZ Ferrum Sp. z o. o., w trybie bezprzetargo-
wym, lokali użytkowych – pomieszczeń o  numerach 
207, 208, 208A, 208B, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216 
o łącznej powierzchni użytkowej 143,91 m2 – znajdują-
cych się na II piętrze budynku, przy ul. Słowackiego 8 
w Poznaniu, posadowionego na działkach oznaczonych 
w ewidencji gruntów i budynków jako obręb 0021 – Je-
życe, ark. mapy 12, działka nr 155, o pow. 0.1258, i dział-
ka nr 156, o pow. 0.1253, zapisanych w księdze wieczy-
stej KW nr PO1P/00000102/9 jako własność Powiatu 
Poznańskiego.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIII/443/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie: powierzenia Miastu Poznań realizacji za-
dania publicznego polegającego na wykonaniu ana-
lizy „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzen-
nych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji 
Poznańskiej z  uwzględnieniem wpływu sąsiadują-
cych powiatów”.

Na podstawie art. 12 pkt. 8a oraz art. 5 ust. 2 ustawy 
z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt. 
3 ppkt. a, w związku z art.15 ust. 1 pkt. 3 ppkt. c usta-
wy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz.13 z późn. zm.), 
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Powierza się Miastu Poznań realizację zadania pub-
licznego polegającego na określeniu warunków funk-
cjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych 
publicznego transportu zbiorowego poprzez wykonanie 
projektu „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzen-
nych w  zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji 
Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących 
powiatów) w zakresie, w jakim stanowi zadanie Powiatu 
Poznańskiego wraz ze znajdującymi się na jego obsza-
rze miastami, gminami wiejskimi i miejsko-wiejskimi: 
Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Ko-
strzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, 
Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las i  Tarnowo Pod-
górne”.

§ 2.
Szczegółowe zasady powierzenia zadania, w tym zasady 
rozliczeń zostaną określone w odrębnym porozumieniu 
zawartym pomiędzy Miastem Poznań, a Powiatem Po-
znańskim.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Poznańskiego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Uchwała Nr XLIII/444/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia23 września 2014r.

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do ba-
dania sprawozdania finansowego Powiatu Poznań-
skiego za rok 2014.

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 
r. poz. 595 ze zm.), art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.858 
ze zm.) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z  dnia 29 wrześ-
nia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z 2013 r. poz. 330 
ze zm.) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala co następuje:

§ 1.
1. Wybiera się Wielkopolskie Centrum Audytorsko-

-Księgowe sp. z  o.o. z  siedzibą 60-783 Poznań, ul. 
Grunwaldzka 21 do badania sprawozdania finanso-
wego Powiatu Poznańskiego za rok 2014

2. Wyboru dokonuje się w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

§ 2.
Wartość przedmiotu umowy wynosi 29.520 zł brutto.

§ 3.
Zobowiązanie wynikające z  §1 i  2 niniejszej uchwały 
zostanie sfinansowane z budżetu Powiatu Poznańskiego 
w latach 2014-2015.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIII/445/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Mosina.

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o  samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; 
Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 216 ust. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub-
licznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 
zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646; Dz. U. z 2014 
r. poz. 379, poz. 911) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z  2010 r. Nr 80 
poz. 526 ze zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1370, Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 
857, Dz. U. z 2011 r. Nr 234 poz. 1385, Nr 139 poz. 814, 
Nr 207 poz.1230, Dz. U. z 2012 r. poz. 354; Dz. U. 2013 
r. poz. 193, poz. 1609: Dz. U. z 2014 r. poz. 379) Rada 
Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Mosina pomocy finansowej w  for-
mie dotacji celowej na realizację w roku
2015 zadania pod nazwą: „Budowa ulic Czarnokurz, F. 
Chopina, Świerkowej w Mosinie, łączących
drogi wojewódzkie nr 431 i 430”, będące zadaniem włas-
nym gminy, w kwocie 30.000,00 zł (słownie:
trzydzieścitysięcyzłotych).

§ 2.
1. Kwota, o  której mowa w  § 1, przekazana zostanie 

w roku 2015.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, 

o której mowa w § 1, określone zostaną w umowie 
zawartej pomiędzy Gminą Mosina a Powiatem Po-
znańskim.

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

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

Uchwała Nr XLIII/446/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Stęszew.

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o  samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; 
Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 216 ust. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub-
licznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 
zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646; Dz. U. z 2014 
r. poz. 379, poz. 911) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 
526 ze zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1370, Dz. U. 
z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 
857, Dz. U. z 2011 r. Nr 234 poz. 1385, Nr 139 poz. 814, 
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Nr 207 poz.1230, Dz. U. z 2012 r. poz. 354; Dz. U. 2013 
r. poz. 193, poz. 1609: Dz. U. z 2014 r. poz. 379) Rada 
Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Gminie Stęszew pomocy finansowej w  for-
mie dotacji celowej na realizację w roku 2015 zadania 
pn.: „Przebudowa drogi gminnej Tomiczki – Tomice”, 
będące zadaniem własnym gminy, w kwocie 30.000,00zł 
(słownie: trzydzieścitysięcyzłotych).

§ 2.
1. Kwota, o  której mowa w  §1, przekazana zostanie 

w roku 2015.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, 

o  której mowa w  § 1, określone zostaną w porozu-
mieniu zawartym pomiędzy Gminą Stęszew a  Po-
wiatem Poznańskim.

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

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

Uchwała Nr XLIII/447/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu 
Luboń.

Na podstawie art. 7a ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 
roku o  samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 
645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 216 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 
z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646; Dz. U. 
z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz art. 47 ust. 2 ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 
80 poz. 526 ze zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1370, Dz. 

U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 
857, Dz. U. z 2011 r. Nr 234 poz. 1385, Nr 139 poz. 814, 
Nr 207 poz.1230, Dz. U. z 2012 r. poz. 354; Dz. U. 2013 
r. poz. 193, poz. 1609: Dz. U. z 2014 r. poz. 379) Rada 
Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Miastu Luboń pomocy finansowej w  for-
mie dotacji celowej na realizację w roku 2015 zadania 
polegającego na budowie ulicy Wschodniej w Luboniu, 
będące zadaniem własnym gminy, w kwocie 30.000,00zł 
(słownie: trzydzieścitysięcyzłotych).

§ 2.
1. Kwota, o  której mowa w  §1, przekazana zostanie 

w roku 2015.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, 

o  której mowa w  §1, określone zostaną w umowie 
zawartej pomiędzy Miastem Luboń a Powiatem Po-
znańskim.

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

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

Uchwała Nr XLIII/448/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014 r.

w  sprawie: zmiany uchwały Nr XX/184/IV/2012 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2012 r. 
w  sprawie: powierzenia Gminie Kórnik zadania 
zarządzania drogą powiatową nr 2461P – Czapury 

– Gądki, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Pozna-
niu nr XXXV/329/IV/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy z  dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 
595 z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. 
poz. 379, poz.1072) oraz art. 19 ust.4 ustawy z 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 260 
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z późn. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 843, poz. 1543; Dz. U. 
z  2014 r. poz. 659, poz. 1446), Rada Powiatu uchwala, 
co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XX/184/IV/2012 Rady Powiatu w Pozna-
niu z  dnia 30 sierpnia 2012 r. w  sprawie: powierzenia 
Gminie Kórnik zadania zarządzania drogą powiatową 
nr 2461P Czapury-Gądki, zmienionej uchwałą Rady Po-
wiatu w Poznaniu nr XXXV/329/IV/2013 z 11 grudnia 
2013 r., § 2 otrzymuje brzmienie:

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

2. Zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, współfinan-
sowane będzie ze środków Powiatu Poznańskiego 
w  kwocie 4.000.000,00 zł (słownie: czterymiliony-
złotych), w tym:
1) w roku 2013 w kwocie stanowiącej 50% kosztów 

realizacji zadania poniesionych w roku 2013 lecz 
nie więcej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieściety-
sięcyzłotych).

2) w roku 2014 w kwocie stanowiącej 50% kosztów 
realizacji zadania poniesionych w roku 2014 lecz 
nie więcej niż 3.800.000 zł (słownie: trzymiliony-
osiemsettysięcyzłotych), w  tym 1.800.000,00 zł 
stanowiących wydatki niewygasające z  upływem 
roku budżetowego 2013,

a  w  pozostałym zakresie zadanie finansowane będzie 
ze środków Gminy Kórnik.
3. Kwota w  wysokości 1.490.058,00 zł, stanowiąca 

zwrot dotacji niewykorzystanej w terminie do dnia 
30 czerwca 2014 r. na podstawie porozumienia 
z  dnia 05 kwietnia 2013 r. w  sprawie powierzenia 
Gminie Kórnik niektórych zadań zarządzania pub-
licznymi drogami powiatowymi zostanie ponownie 
przekazana Gminie Kórnik na kontynuowanie rea-
lizacji zadania.”

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIII/449/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014 r.

w  sprawie: obciążenia służebnością przesyłu nieru-
chomości położonej w miejscowości Owińska, gmi-
na Czerwonak.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 05.06.1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 
ze zm.), art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Ko-
deks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz art. 25b 
ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomoś-
ciami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) Rada Powiatu Poznań-
skiego uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Zezwala się na obciążenie nieruchomości stano-

wiącej własność Powiatu Poznańskiego, oznaczonej 
w  ewidencji gruntów i  budynków jako: jednostka 
ewidencyjna: Czerwonak, obręb: Nr 0010, Owińska, 
ark. mapy 5, działka nr 228/2 o pow. 3,8588 ha, zapi-
sanej w  księdze wieczystej PO1P/00132688/4 ogra-
niczonym prawem rzeczowym w postaci odpłatnej 
służebności przesyłu, na czas nieoznaczony.

2. Służebność przesyłu ustanawia się na rzecz Wiel-
kopolskiej Sieci Szerokopasmowej Spółki Akcyjnej 
z  siedzibą w  Poznaniu przy ul. Łąkowej 21/17, RE-
GON: 301253700, NIP: 778-14-67-505 wpisanej 
do KRS-u pod numerem: 0000422464

3. Szczegółowy sposób i  zakres korzystania z  nieru-
chomości obciążonych prawem służebności przesyłu 
określi protokół zawarty między stronami.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr XLIII/450/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014

w  sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego 
na rok 2014.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz art. 
51 ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 roku o  samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013r, poz. 595 ze zm.), art. 211, 
212, 214 pkt 1, art. 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, 
poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w  Poznaniu uchwala, 
co następuje:
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 11 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/2014, 
zmienionej uchwałą Rady z  dnia 19 lutego 2014r. nr 
XXXVII/362/IV/2014, zmienionej uchwałą Rady z dnia 
18 marca 2014r. nr XXXVIII/374/IV/2014, zmienionej 
uchwałą Zarządu z dnia 31 marca 2014r. Nr 2552/2014, 
zmienionej uchwałą Rady z dnia 29 kwietnia 2014r. nr 
XXXIX/390/IV/2014, zmienionej uchwałą Rady z dnia 
27 maja 2014r. nr XL/397/IV/2014, zmienionej uchwa-
łą Rady z dnia 18 czerwca 2014r. nr XLI/409/IV/2014, 
zmienionej uchwałą Zarządu z  dnia 27 czerwca 2014r. 
Nr 2707/2014, zmienionej uchwałą Zarządu z  dnia 31 
lipca 2014r. Nr 2759/2014, zmienionej uchwałą Rady 
z dnia 27 sierpnia 2014r. nr XLII/434/IV/2014, wprowa-
dza się następujące zmiany:

§ 1.
W paragrafie 1:
1. Zwiększa się o kwotę 2.686.292zł dochody budżetu 

Powiatu Poznańskiego, które po zmianie wynoszą 
234.640.559zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym:
1) zwiększa się o kwotę 1.272.292zł dochody bieżące, 

które po zmianie wynoszą 217.359.094zł (zgodnie 
z załącznikiem nr 1A),

2) zwiększa się o kwotę 1.414.000zł dochody mająt-
kowe, które po zmianach wynoszą 17.281.465zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 1B).

2. W dochodach, o których mowa w ust.1 dokonuje się 
następujących zmian:
1) zwiększa się o  kwotę 264.085zł dotacje na rea-

lizację zadań z  zakresu administracji rządowej 
i  innych zleconych jednostce samorządu teryto-
rialnego innymi ustawami oraz zadań wykony-
wanych na mocy porozumień, które po zmianach 
wynoszą w kwocie 19.028.026zł (zgodnie z załącz-
nikiem nr 1),

3) zmniejsza się o  kwotę 18.888zł 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 fi-
nansach publicznych, które po zmianach wynoszą 
12.388.612zł (zgodnie z załącznikiem nr 1D).

§ 2.
W paragrafie 2:
1. Zwiększa się o kwotę 2.686.292zł wydatki budżetu 

Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 
242.356.347zł, (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o  kwotę 66.292zł, 

które po zmianie wynoszą 198.781.115zł, (zgod-
nie z załącznikiem nr 2A),

2) zwiększa się o  kwotę 2.620.000zł wydatki mająt-
kowe, które po zmianach wynoszą 43.575.232zł, 
(zgodnie z załącznikiem nr 2B), w tym zmniejsza 
się o  kwotę 35.000zł dotacje majątkowe, które 
po zmianie wynoszą 8.356.663zł (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 264.085zł wydatki na rea-

lizację zadań z  zakresu administracji rządowej 
i  innych zleconych jednostce samorządu teryto-
rialnego innymi ustawami oraz zadań wykony-
wanych na mocy porozumień, które po zmianach 
wynoszą w kwocie 19.028.026zł (zgodnie z załącz-
nikiem nr 2),

2) zwiększa się o  kwotę 104.501zł wydatki na wy-
nagrodzenia i  składki od nich naliczane, które 
po zmianie wynoszą 97.452.638zł (zgodnie z  za-
łącznikiem nr 3),
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8) zmienia się wydatki na programy finansowane 
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które 
wynoszą 13.400.828zł (zgodnie z załącznikiem nr 
7).

§ 3.
W paragrafie 7:
Zmniejsza się o kwotę 469.736zł rezerwy, które po zmia-
nie wynoszą 889.364zł, (zgodnie z załącznikiem nr 10), 
w tym:
1. Zmniejsza się o  kwotę 165.725zł rezerwę ogólną 

przeznaczoną na wydatki bieżące, która po zmia-
nach wynosi 419.505zł (zgodnie z  załącznikiem nr 
10),

2. rezerwę celową na wydatki majątkowe, zmniejsza 
się o kwotę 245.000zł, która po zmianach wynosi 0zł 
(zgodnie z załącznikiem nr 10),

4. zmniejsza się o kwotę 59.011zł rezerwę celową na fi-
nansowanie zadań z zakresu oświaty, która po zmia-
nie wynosi 9.859zł.

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje 
w roku budżetowym 2014r.

Uchwała Nr XLIII/451/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
dnia 23 września 2014 r.

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 grudnia 
2013r. Nr XXXV/325/IV/2013 w  sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018, 
zmienionej uchwałą Rady z dnia 29 stycznia 2014r. Nr 
XXXVI/358/IV/2014, zmienionej uchwałą Rady z dnia 
19 lutego 2014r. Nr XXXVII/363/IV/2014, zmienionej 
uchwałą Rady z dnia 18 marca 2014r. Nr XXXVIII/375/
IV/2014, zmienionej uchwałą Rady z dnia 29 kwietnia 
2014r. Nr XXXIX/391/IV/2014, zmienionej uchwa-
łą Rady z  dnia 27 maja 2014r. Nr XL/398/IV/2014,, 
zmienionej uchwałą Rady z dnia 18 czerwca 2014r. Nr 
XLI/410/IV/2014, zmienionej uchwałą Rady z  dnia 27 
sierpnia2014r. Nr XLI/410/IV/2014, wprowadza się 
zmianę załącznika nr 1 i nr 2, które otrzymują brzmienie 
jak w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIII/452/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użyt-
kowania wieczystego nieruchomości oznaczonej 
jako działki nr 45/61 oraz 45/62, obręb Bolechowo-

-Osiedle, gmina Czerwonak.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 05.06.1998 
r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595 
z późn. zm.) oraz art. 25b w zw. z art. 25 ust. 2 oraz art. 
23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.) 
Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
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§ 1.
Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Poznański 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości grunto-
wej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako: 
jednostka ewidencyjna: Czerwonak, obręb: Nr 0015, 
Bolechowo-Osiedle, ark. mapy 1, działka nr 45/61 o pow. 
0,4273 ha oraz działka nr 45/62 o pow. 0,3576 ha, zapi-
sanej w księdze wieczystej PO1P/00227225/4 za kwotę 
109.880,24 zł.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XLIII/453/IV/2014 
Rady Powiatu w Poznaniu 
z dnia 23 września 2014 r.

w  sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Dopiewo.

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

§ 1.
Udziela się Gminie Dopiewo pomocy finansowej, w for-
mie dotacji celowej, na realizację zadania pn.: Budowa 
sieci kanalizacyjnej z  przyłączeniem do oczyszczalni 

gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanali-
zacyjnego do DPS w Lisówkach, w kwocie 524 373,00 zł, 
co stanowi 80% szacunkowej wartości zadania, w tym:

– 15 000,00 zł w roku 2014, z przeznaczeniem na doku-
mentację projektową – etap 1,

– 509 373,00 zł w  roku 2015, z  przeznaczeniem na do-
kumentację projektową – etap 2 oraz wykonawstwo in-
westycji.

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

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

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

§ 5.
Uchyla się Uchwałę Rady Powiatu nr XLI/411/IV/2014 
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Uzasadnienia do uchwał wraz z objaśnieniami i załącz-
nikami znajdują się na stronie na stronie internetowej 
bip.powiat.poznan.pl, w zakładce Uchwały Rady Powia-
tu.
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Zarząd Powiatu odbył 7 protokołowanych posiedzeń: 25, 
26 sierpnia, 2, 8, 12, 15, 18 września 2014 r.

I. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD:

1. w sprawie uzgodnienia projektów planów zagospo-
darowania przestrzennego – 5 postanowień.

2. w  sprawie wskazania dwóch członków Zarządu 
Powiatu Poznańskiego do zawarcia umowy kredytu 
z  Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ul. 
Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa: Starostę Jana 
Grabkowskiego, Wicestarostę Tomasza Łubińskie-
go. Umowa dotyczy udzielenia Powiatowi kredytu 
na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2014 
i 2015, w kwocie 17.000.000,00zł brutto. Zaciągnię-
cie kredytu i  podpisanie umowy jest następstwem 
przeprowadzonej procedury przetargowej zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych,

3. w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla inspek-
tora Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego 
w  Poznaniu Karoliny Nowak do reprezentowania 
Powiatu Poznańskiego NIP 7811840766, w zakresie 
rozliczeń związanych z podatkiem od towaru i usług 
oraz podpisywania miesięcznych deklaracji VAT 7,

4. w  sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla podin-
spektora Wydziału Finansów Starostwa Powiatowe-
go w  Poznaniu Karoliny Witkowskiej do reprezen-
towania Powiatu Poznańskiego NIP 7811840766, 
w zakresie rozliczeń związanych z podatkiem od to-
waru i usług oraz podpisywania miesięcznych dekla-
racji VAT 7,

5. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, przepro-
wadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego 
na budowę magazynu sprzętu sportowego przy 
boisku lekkoatletycznym w  Puszczykowie. Zarząd 
zatwierdził wybór oferty złożonej przez Zakład 
Ogólnobudowlany Adam Zając z siedzibą w Szamo-
tułach, który zaproponował realizację zamówienia 
za kwotę 68.806,63zł brutto. W  postępowaniu zło-

żono dwie oferty, druga była na kwotę 68.828,76zł 
brutto. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres do 6 tygodni od daty przekazania 
terenu budowy. Na wykonanie zadania zamierzano 
przeznaczyć kwotę 74.451,89zł brutto,

6. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nie-
oznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych w Pozna-
niu, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego, położonej w  gminie Tarnowo Pod-
górne, oznaczonej w  ewidencji gruntów – arkusz 
mapy 1, działka nr 65/1 o pow. 0,6500ha, – arkusz 
mapy 1, działka nr 65/10 o pow. 1,2515ha, – arkusz 
mapy 1, działka nr 65/11 o pow. 0,3294ha, – arkusz 
mapy 1, działka nr 65/3 o  pow. 1,1400ha, obręb 
Batorowo, zapisaną w  księdze wieczystej KW nr 
PO1P/00264243/7. Ww. nieruchomość przekazuje 
się w  trwały zarząd w  celu realizacji zadań statuto-
wych. Przedmiotowa nieruchomość z dniem 1 stycz-
nia 1999r. weszła w skład drogi powiatowej nr 2418P,

7. w  sprawie przeznaczenia środków finansowych 
na wsparcie organizacji XII ogólnopolskich zawo-
dów w wędkarstwie spławikowym honorowych daw-
ców krwi, w  kwocie 300,00zł brutto, z  przeznacze-
niem na zakup usługi żywieniowej. Impreza odbyła 
się 7 września 2014r. nad Jeziorem Swarzędzkim,

8. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
o  pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 
zadania pn.: Wymiana pokrycia dachów budynków 
przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu, z firmą BDM 
Poznań, sp. z o.o. z  siedzibą w Poznaniu, za kwotę 
4.674,00zł brutto,

9. w  sprawie zmiany uchwały nr 2127/2013 Zarzą-
du Powiatu w  Poznaniu z  dnia 20 sierpnia 2013 
roku w sprawie określenia trybu udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków położonych na terenie powiatu poznań-
skiego. Zmiana dotyczy treści umowy – następuje 
uszczegółowienie zapisów, dotyczących informowa-

SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu 
od 25 sierpnia do 19 września 2014 r. 
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nia przez podmiot dotowany o dofinansowaniu prac 
ze środków Powiatu Poznańskiego,

10. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, prowa-
dzonego w  trybie z  wolnej ręki na wprowadzenie 
zmian w  dokumentacji projektowej, dotyczącej 
realizacji inwestycji pn.: Modernizacja budynku 
Internatu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki 
w Mosinie, ul. Topolowa 2, z przystosowaniem dla 
uczniów niepełnosprawnych. Zarząd wyraził zgo-
dę na zawarcie umowy z Wykonawcą zaproszonym 
do wzięcia udziału w  negocjacjach tj. PERSPEK-
TYWA Pracowania Projektowa sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie, która zaproponowała realizację zamó-
wienia za kwotę 82.300,00zł brutto. Termin wyko-
nania zadania zaplanowany został na okres do 3 
miesięcy od dnia podpisania umowy,

11. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, przepro-
wadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego 
na realizację zajęć pozalekcyjnych fakultatywnych 
oraz rewalidacyjnych skierowanych do wychowan-
ków SOS-W  w  Owińskach na potrzeby projektu: 

„Równe szanse – program rozwojowy Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nie-
widomych w  Owińskach”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Zarząd zatwierdził 
wybór oferty złożonej przez Konsorcjum: Galicyj-
skie Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Kra-
kowie – Lider, Elżbieta Olszak Ośrodek Szkolenia 
Kursowego i Ustawicznego z siedzibą w Krakowie 

– Partner, które zaproponowało realizację zamówie-
nia za kwotę 130.786,80zł brutto. Termin wyko-
nania zadania zaplanowany został na okres do 25 
czerwca 2015r. W  postępowaniu złożono 6 ofert, 
do kwoty 388.878,00zł brutto. Na realizację zamó-
wienia zamierzano przeznaczyć kwotę 354.620,00zł 
brutto,

12. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, przepro-
wadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego 
na druk trójdzielnego kalendarza ściennego Powia-
tu Poznańskiego na 2015 rok. Zarząd zatwierdził 

wybór oferty złożonej przez Drukarnię SIL-VEG-
-DRUK s.c. Janusz Pawelak, Dariusz Pełka, Dariusz 
Śmich z siedzibą w Lublińcu, która zaproponowała 
realizację zamówienia za kwotę 15.990,00zł brutto. 
Termin wykonania zadania zaplanowany został 
na okres do 13 października 2014r. W postępowa-
niu złożono 8 ofert, do kwoty 25.900,00zł brutto. 
Na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć 
kwotę 22.140,00 brutto,

13. w  sprawie upoważnienia Pana Tomasza Zande-
ckieg Dyrektora ZS Nr 2 w  Swarzędzu, do reali-
zacji zadań związanych z projektem pn.: „eSzkoła 

– Moja Wielkopolska” z  Ogólnopolską Fundacją 
Edukacji Komputerowej z  siedzibą we Wrocławiu. 
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” to innowa-
cyjny projekt edukacyjny, swoim zasięgiem obej-
mujący 105 szkół – 70 gimnazjów i 35 liceów ogól-
nokształcących z terenu całej Wielkopolski. Projekt 
ma na celu wdrożenie w  szkołach programów 
rozwojowych opartych na kształceniu metodą pro-
jektową i problemową, szczególnie w dziedzinach 
matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych. 
W  ramach projektu szkoła zostanie wyposażona 
w  nowoczesną serwerownię szkolną oraz szkolne 
laboratorium projektowe, zostanie zrealizowana 
sieć bezprzewodowa zapewniająca dostęp do zaso-
bów szkoły, zasobów serwerowni regionalnej oraz 
Internetu,

14. w  sprawie przeznaczenia środków pieniężnych 
na przeprowadzenie konferencji z zakresu ochrony 
środowiska w ramach realizacji programu „Promo-
cja Ekologii Poprzez Edukację” w  Ośrodku Szko-
leniowo-Wypoczynkowym KAMA w  Sierakowie, 
w  wysokości do 15.000,00zł. Szkolenie odbyło się 
w dniach 9-10 września 2014r.,

15. w  sprawie upoważnienia pracownika Starostwa 
Powiatowego w  Poznaniu Pani Ewy Woronickej–
Andrzejczak radcy prawnego, do składania oświad-
czeń woli w  sprawach majątkowych dotyczących 
umowy o roboty budowlane Nr ZP.273.00103.2012, 
dotyczącej zadania pn.: Budowa boiska lekkoatle-
tycznego przy LO im. M. Kopernika wraz z  nie-
zbędną infrastrukturą techniczną w Puszczykowie 
z  dnia 30 października 2012r., zawartą przez Po-
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wiat Poznański z Moris-Sport sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, w tym w szczególności do składania 
oświadczeń o potrąceniu wierzytelności,

16. w  sprawie wyrażenia zgody na zmianę zapisów 
umowy nr ZP.272.00006.2014 – część nr 1 o świad-
czenie usługi kompleksowej zawartej z ENEA S. A. 
w dniu 25 marca 2014r. Zmiana polega na wprowa-
dzeniu nowych punktów odbioru energii elektrycz-
nej: budynek biurowy Powiatowego Urzędu Pracy 
w  Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9 oraz lokal 
użytkowany przez Poznański Ośrodek Wspierania 
Przedsiębiorczości przy ul. Stary Rynek 52B,

17. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nie-
oznaczony Zarządowi Dróg Powiatowych w Pozna-
niu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Poznańskiego, położonej w  gminie Tarnowo Pod-
górne, oznaczonej w  ewidencji gruntów i  budyn-
ków: obręb Tarnowo Podgórne, ark. mapy 1, dział-
ka nr 127/4 o pow. 2 278 m2, ark. mapy 11, działka 
nr 127/5 o  pow. 5  478 m2, ark. mapy 12, działka 
nr 127/6 o pow. 4 912 m2, ark. mapy 1, działka nr 
127/1 o  pow. 1  746 m2, ark. mapy 11, działka nr 
217/1 o pow. 711 m2, działka nr 217/2 o pow. 1 089 
m2, ark mapy 14, działka nr 322 o pow. 2 300 m2, 
ark. mapy 25, działka nr 416 o pow. 400 m2, dział-
ka nr 419 o pow. 300 m2, ark. mapy 28, działka nr 
323/2 o pow. 12 216 m2, ark. mapy 42, działka nr 
650/1 o pow.10 662 m2, obręb Przeźmierowo, ark. 
mapy 12, działka nr 326 o pow. 3 212 m2działka nr 
560 o pow. 1300 m2, obręb Ceradz Kościelny, ark 
mapy 1, działka nr 112 o pow. 1 100 m2, działka nr 
201 o pow. 600 m2, działka nr 23/1 o pow. 322 m2, 
działka nr 294 o pow. 1 200 m2, zapisanej w Księ-
dze Wieczystej KW P01P/00226001/1. Nierucho-
mość przekazuje się w  trwały zarząd Zarządowi 
Dróg Powiatowych w  Poznaniu w  celu realizacji 
zadań statutowych. Przedmiotowa nieruchomość 
z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w skład drogi po-
wiatowej nr 2420P, 1890P, 2405P, 1872P,

18. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację szkolenia wyjazdo-
wego pod nazwą: „Kurs nauki pływania”, skiero-
wanego do wychowanków SOS-W  w  Owińskach 

na potrzeby projektu: „Równe szanse – program 
rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zatwierdzenia SIWZ, powołania komisji przetar-
gowej. Termin realizacji zamówienia zaplanowany 
został na okres do 25 czerwca 2015r.,

19. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, prowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego na mo-
dernizację sanitariatów ZS w  Puszczykowie, ul. 
Kasprowicza 3. Zarząd zatwierdził wybór oferty 
złożonej przez BARTEZ Rafał Mintus z  siedzibą 
w  Przykonie, który zaproponował realizację za-
mówienia za kwotę 170.421,31zł brutto. Termin 
wykonania zadania zaplanowany został na okres 
do 12 tygodni od daty przekazania terenu budowy. 
Na realizację zamówienia Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć kwotę 270.651,68zł brutto,

20. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
na wykonanie węzła cieplnego w  pomieszczeniu 
kotłowni ZS w  Bolechowe wraz z  podłączeniem 
do sieci ciepłowniczej z  firmą PRESSTERM sp. 
z o.o. z siedzibą w Owińskach. Wartość przedmiotu 
umowy ustalono na kwotę 57.311,85zł brutto. Za-
pytanie ofertowe skierowano do dwóch firm, druga 
oferta była na kwotę 65.100,00zł brutto,

21. w  sprawie zatwierdzenia wyników postępowania 
o  udzielenie zamówienia publicznego, przeprowa-
dzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych, obejmującego wymianę grafiki 
(folia z  laminatem), w celu uaktualnienia zapisów 
na jednej dwustronnej tablicy informacyjnej, w ra-
mach promocji projektu „Budowa drogi łączącej 
drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą 
krajową nr 92 wraz z  drogami serwisowymi oraz 
przebudową odcinka ul. Rabowickiej i  drogi kra-
jowej nr 92 w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz”. 
Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej przez 
firmę MABIT Studia Realizacji Reklamowych Wal-
demar Polcyn z siedzibą w Poznaniu, która złożyła 
ofertę na kwotę 479,70zł brutto. W postępowaniu 
złożono 4 oferty do kwoty 990,00zł brutto,
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22. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawie-
nia kategorii drogi powiatowej nr 1556P Czesławi-
ce – Buszewo na terenie powiatu wągrowieckiego. 
Zarząd pozytywnie zaopiniował pozbawienie ww. 
drogi kategorii drogi powiatowej, pod warunkiem 
zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. Droga 
ta zlokalizowana jest na terenie powiatu wągrowie-
ckiego, gmina Gołańcz i  nie posiada kontynuacji 
przebiegu na terenie powiatu poznańskiego,

23. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawie-
nia kategorii drogi powiatowej nr 1628P – Plac 
Dworcowy w  Wągrowcu na terenie powiatu wą-
growieckiego. Zarząd pozytywnie zaopiniował 
pozbawienie ww. drogi kategorii drogi powiatowej. 
Droga ta zlokalizowana jest na terenie powiatu wą-
growieckiego w Wągrowcu i nie posiada kontynua-
cji przebiegu na terenie powiatu poznańskiego,

24. w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dotyczącej dostawy samochodu osobowego marki 
Skoda Octavia do siedziby Starostwa Powiatowego 
w  Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 z  Auto Handel 
Centrum Krotoski – Cichy Sp. J. z siedzibą w Wy-
sogotowie, za kwotę 92.000,00zł brutto. Na reali-
zację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 
110.000,00zł brutto. Zapytanie ofertowe skierowa-
no do 3 firm. Na zapytanie odpowiedział jedynie 
Auto Handel Centrum Krotoski – Cichy Sp. J.,

25. w sprawie zawiadomienia o możliwości naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych w  Powiatowym 
Urzędzie Pracy w  Poznaniu, w  związku z  prze-
znaczeniem uzyskanych w  2013 roku dochodów 
jednostki na wydatki ponoszone w  tej jednostce. 
Zarząd postanowił zawiadomić Rzecznika Dyscy-
pliny Finansów Publicznych właściwego w  spra-
wach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję 
Orzekającą w  Sprawach o  Naruszenie Dyscypliny 
Finansów Publicznych w  Poznaniu o  możliwości 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych po-
przez przeznaczenie na wydatki związane z wyna-
grodzeniami pracowników (kwota 217.352,34zł) 
dochodów uzyskanych w 2013r. z tytułu refundacji 
wypłat dodatków do wynagrodzeń pracowników 
w Powiatowym Urzędzie Pracy,

26. w  sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 
zmian w  umowie ZP.273.00087.2012 z  dnia 11 
września 2012r. Zmiana dotyczy zwiększenia do-
stawy paliwa bezpośrednio do pojazdów, z  uwagi 
na zakup nowego samochodu służbowego,

27. w sprawie zatwierdzenia projektu „Rocznego Pro-
gramu Współpracy Powiatu Poznańskiego z  Or-
ganizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015” 
oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych ww. 
projektu. Konsultacje przeprowadzone zostaną 
w  formie dwóch spotkań z  udziałem przedsta-
wicieli powiatu: Członka Zarządu, pracowników 
Wydziału Promocji i  Aktywności Społecznej oraz 
radcy prawnego Starostwa. Spotkania odbędą 
się w  dniu 26 września 2014r. w  godz. od 11:00 
do 14:00 oraz w  dniu 29 września 2014r. w  godz. 
od 13:00 do 16:30, w  sali nr 315 w  siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 
18. Wysokość środków zaplanowanych na realiza-
cję zadań objętych Programem w  2015r. wynosi 
1.100.000,00zł.,

28. w sprawie stwierdzenia braku celowości realizacji 
zadania publicznego pn. „Poznań Fabryką Dobra”. 
Oferta nie spełnia wymogów formalnych, ponie-
waż wkład własny organizacji wynosi mniej niż 
20%, nie dołączono sprawozdania merytorycznego 
za poprzedni rok oraz załączony odpis KRS nie za-
wiera wszystkich stron,

29. w  sprawie przeprowadzenia postępowania w  try-
bie z  wolnej ręki na roboty budowlane w  ra-
mach zamówienia uzupełniającego do umowy nr 
ZP.272.00020.2014 z  dnia 16 czerwca 2014r., do-
tyczącej przedsięwzięcia pn.: „Zaprojektowanie 
i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej ko-
rytarzy i chłodzenia pomieszczeń biurowych, znaj-
dujących się na parterze budynku położonego przy 
ul. Słowackiego 8 w Poznaniu, zatwierdzenia NWZ, 
powołania komisji przetargowej. Do wzięcia udzia-
łu w negocjacjach zaproszono SYSTHERM Danuta 
Gazińska sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Termin 
realizacji zamówienia zaplanowano na okres do 8 
tygodni od dnia podpisania umowy,
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30. w  sprawie przeprowadzenia postępowania w  try-
bie z  wolnej ręki na roboty budowlane w  ra-
mach zamówienia uzupełniającego do umowy nr 
ZP.272.00022.2014 – Część Nr 2 z dnia 16.06.2014r., 
dotyczącej przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja po-
mieszczeń piwnicy budynku dydaktycznego Ze-
społu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich 
w  Rokietnicy, ul. Szamotulska 24”, zatwierdzenia 
NWZ, powołania komisji przetargowej. Do wzięcia 
udziału w  negocjacjach zaproszono Zakład Ogól-
nobudowlany Adam Zając z  siedzibą w  Szamotu-
łach. Termin realizacji zamówienia zaplanowano 
na okres do 5 tygodni od dnia przekazania terenu 
budowy,

31. w  sprawie ponownego zatwierdzenia wyników 
postępowania o  udzielenie zamówienia publicz-
nego, przeprowadzonego w  trybie przetargu nie-
ograniczonego na realizację zajęć pozalekcyjnych, 
fakultatywnych oraz rewalidacyjnych skierowa-
nych do wychowanków SOS-W   w  Owińskach 
na potrzeby projektu: „Równe szanse – program 
rozwojowy Specjalnego OśrodkaSzkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”, 
współfinansowanego ze Śródków Unii Europej-
skiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Zarząd zatwierdził wybór oferty złożonej 
przez Wielkopolską Akademię Nauki i  Rozwoju 
Jakub Michałowski z siedzibą w Poznaniu, za kwo-
tę 186.534,00zł brutto. Na realizację zamówienia 
zamierzano przeznaczyć kwotę 354.620,zł brutto. 
Termin wykonania zadania zaplanowano na okres 
do 25 czerwca 2015r. W związku z tym, że wybra-
ny Uchwałą Nr 2819/2014 z dnia 2 września 2014r. 
Wykonawca – Konsorcjum: Galicyjskie Centrum 
Edukacji sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie – Lider, 
Elżbieta Olszak Ośrodek Szkolenia Kursowego 
i  Ustawicznego z  siedzibą w  Krakowie – Partner, 
odmówił podpisania umowy na warunkach okre-
ślonych w  ofercie, Zarząd postanowił wybrać naj-
korzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych 
w  przedmiotowym postępowaniu bez przeprowa-
dzenia ich ponownego badania i oceny,

32. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu 
osobowego na rzecz Komendy Wojewódzkiej Po-

licji w  Poznaniu z  przeznaczeniem dla Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu. Wartość przekazywa-
nego pojazdu wynosi 92.00,00zł brutto,

33. w  sprawie przyznania dodatków funkcyjnych 
i  motywacyjnych dla dyrektorów szkół i  placó-
wek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Poznański w  roku szkolnym 2014/2015. Dodatek 
funkcyjny przyznano w  wysokości od 550.00zł 
do 2.000,00zł, w  zależności od ilości oddziałów 
w  danej szkole lub placówce oraz liczby uczniów. 
Dodatek motywacyjny przyznano w  wysokości 
750,00zł i 1.000,00zł.

II. POSTANOWIENIA W SPRAWIE:

1. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w  Wysogotowie, w  rejo-
nie ulicy Żytniej, dla działek nr 41/22 – część, 41/31, 
47/13, 41/29 – część, 41/32 – część, gm. Tarnowo 
Podgórne – projekt planu wyznacza teren zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy 
usługowej i  zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, tereny lasów i teren dróg wewnętrznych. Ustale-
nia projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego,

2. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w miejscowości Fiałkowo, 
obręb geodezyjny Więckowice dla terenu przy dro-
dze powiatowej Dopiewo – Więckowice, gm. Dopie-
wo – projekt planu wyznacza: teren usług oświaty, 
teren zabudowy usługowej, teren zabudowy zagro-
dowej w gospodarstwie rolnym, teren parkingu we-
wnętrznego z  usługami oraz teren drogi wewnętrz-
nej. Poza granicami opracowania znajduje się droga 
powiatowa nr 2403P relacji Więckowice – Dopiewo 
o  klasie technicznej drogi zbiorczej (Z). Ustalenia 
projektu planu nie ingerują we własność Powiatu 
Poznańskiego,

3. uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Mściszewie – część A, 
gm. Murowana Goślina – projekt planu wyznacza te-
reny usług sportu i rekreacji, teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, tereny rolnicze – grunty 
orne, tereny rolnicze z  dopuszczeniem zalesień, te-
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reny lasów, tereny zieleni krajobrazowej, łąk, zadrze-
wień, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 
teren drogi publicznej, klasy dojazdowej, tereny 
dróg wewnętrznych. Droga powiatowa nr 2025 re-
lacji Pacholewo – Murowana Goślina znajduje się 
poza granicą opracowania. Ustalenia projektu planu 
nie ingerują w tereny będące własnością Powiatu Po-
znańskiego,

4. uzgodnienia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmującego część 
Sarbinowa, Puszczykowo, Zaborze i  Sokolniki 
Gwiazdowskie (pow. ca 862 ha) – część A, gm. Swa-
rzędz, z uwagą – należy usunąć zapis §23, punkt 2 
podpunkt d oraz punkt 3 podpunkt d. dot. nasadzeń. 
Projekt planu wyznacza m.in. tereny zabudowy 
mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługo-
wej, teren zabudowy zagrodowej, tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów, tereny rolne, 
tereny zieleni urządzonej, tereny wód powierzch-
niowych, tereny sportu i  rekreacji, teren urządzeń 
elektroenergetycznych, tereny dróg publicznych 
oraz dróg wewnętrznych. Obszar objęty projektem 
planu przecinają drogi powiatowe nr 2437P relacji 
Biskupice – Paczkowo oraz 2432P relacji Sarbinowo 

– Tarnowo. Z  ustaleń załączonego projektu wynika, 
że projektowana droga 1KDG, 2KDG jest zdefinio-
wana jako droga główna, obwodnica aglomeracji 
poznańskiej. Droga ta stanowi część obwodnicy 
północno-wschodniej Aglomeracji Poznańskiej, sta-
nowiącej z kolei fragment Zewnętrznego Pierścienia 
Drogowego Bliskiego Zasięgu (zwany dalej ZPDBZ). 
Zgodnie z  zapisami Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Województwa Wielkopolskiego uchwa-
lonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
Uchwałą Nr XLVI/690/10 z dnia 26 kwietnia 2010r. 
w  pkt 27.3. „Układ regionalnych powiązań komu-
nikacyjnych w  obszarze funkcjonalnym Poznania”, 
projektuje się układ regionalnych powiązań komu-
nikacyjnych, w tym ZPDBZ. Tworzyć go mają: dro-
gi krajowe (odcinek drogi ekspresowej S5, odcinek 
drogi ekspresowej S11, projektowana droga łącząca 
drogi ekspresowe S5 i  S11 – Gm. Kórnik), drogi 
wojewódzkie (nr 431 na odcinku łączącym drogi 
ekspresowe S5 i  S11, nr 434 na odcinku obejmu-

jącym włączenie do drogi S5, część projektowanej 
drogi nr 196) oraz pozostałe drogi, tj. projektowa-
na droga od drogi ekspresowej S11 (węzeł Złotniki) 
do drogi ekspresowej S5 (węzeł Kleszczewo). Z kolei 
w  pkt 27.2. „Klasyfikacja połączeń komunikacyj-
nych dla obsługi transportowej województwa” Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, wyznacza się sieć połączeń 
komunikacyjnych I  stopnia m.in. dla zapewnienia 
powiązania Poznania i  miast o  znaczeniu ponad-
regionalnym i  regionalnym z  innymi rejonami kra-
ju. Sieć połączeń I  stopnia obejmuje m.in. ZPDBZ, 
a główne działania dla tej sieci mają koncentrować 
się na przebudowie dróg krajowych i wojewódzkich 
pod kątem podniesienia ich standardu do odpowia-
dającego warunkom europejskim, w  tym budowie 
odcinków dróg o nowym przebiegu. Z powyższych 
zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Wielkopolskiego wynika, iż projek-
towana północno-wschodnia Obwodnica Aglome-
racji Poznańskiej nie może stanowić drogi kategorii 
powiatowej. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że dla 
mieszkańców Powiatu Poznańskiego przedmioto-
wa obwodnica jest kluczową inwestycją, która może 
przyczynić się do ożywienia gospodarczego tere-
nów sąsiednich oraz znacząco poprawi obsługę 
komunikacyjną mieszkańców aglomeracji. Zarząd 
Informuje, że zamierza nadal aktywnie uczestni-
czyć we wspieraniu działań na rzecz powstania tej 
inwestycji drogowej, jednakże podkreśla, że powin-
na być to inwestycja przeprowadzona co najmniej 
na szczeblu wojewódzkim. Zarząd wnosi o  usu-
nięcie zapisu §23, punkt 2 podpunkt d oraz punkt 
3 podpunkt d. Zarządca drogi nie jest zobligowany 
ustawowo do lokalizacji zieleni przydrożnej wzdłuż 
dróg, z  uwagi na istnienie takich elementów drogi 
jak rowy i  pobocza, które nie powinny być zadrze-
wione lub zakrzewione. Nadmienia się, że to zarząd-
ca drogi decyduje o możliwościach zagospodarowa-
nia zielenią terenów w pasie drogowym tj.: sadzenie 
i usuwanie drzew i krzewów, a nie Gmina stanowiąc 
taki zapis w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego,



30 p a ź d z i e r n i k  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

5. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w  Przeźmiero-
wie dla działek 464/1, 464/2, 464/3, 464/4 przy ul. 
Leśnej, działek nr 384, 313/1 przy ul. Rynkowej oraz 
dla terenów położonych w rejonie ulicy Krańcowej, 
gm. Tarnowo Podgórne – projekt planu wyznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
lub zabudowy usługowej, tereny zabudowy usługo-
wej, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury 
technicznej elektroenergetycznej oraz teren drogi 
wewnętrznej. Poza granicami opracowania znajduje 
się droga powiatowa nr 2405P relacji Przeźmierowo 

– Poznań o klasie technicznej drogi głównej (G). Za-
rząd Powiatu zwraca uwagę, że nieprzekraczalna li-
nia zabudowy dla terenów 1U i 3U, znajdujących się 
na terenie zabudowanym, wyznaczająca w projekcie 
planu odległość obiektów budowlanych od krawędzi 
jezdni powinna być wyznaczona w  odległości min. 
8 m.

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

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

2. w  sprawie zmiany uchwały Nr XL/394/IV/2014 
Rady Powiatu w  Poznaniu z  dnia 27 maja 2014r. 
w  sprawie: powierzenia Gminie Kórnik prowadze-
nia zadania publicznego w  zakresie zarządzania 
drogą powiatową nr 2461P – ul. Poznańska w  m. 
Kamionki,

3. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użyt-
kowania wieczystego nieruchomości oznaczonej 
jako działki nr 45/61 oraz 45/62, obręb Bolechowo-

-Osiedle, gm. Czerwonak,
4. w  sprawie wyrażenia zgody na oddanie w  najem, 

na czas nieoznaczony w  trybie bezprzetargowym, 
lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy 
ul. Słowackiego 8 w Poznaniu,

5. w sprawie powierzenia Miastu Poznań realizacji za-
dania publicznego na wykonanie analizy „Badanie 

powiązań funkcjonalno-przestrzennych w  zakresie 
parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej 
z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów”,

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

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

8. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do ba-
dania sprawozdania finansowego Powiatu Poznań-
skiego,

9. w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Dopiewo,

10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Mosina,

11. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Stęszew,

12. w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 
Luboń,

13. w  sprawie zmiany uchwały Nr XX/184/IV/2012 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2012r. 
w  sprawie powierzenia Gminie Kórnik zadania za-
rządzania drogą powiatową nr 2461P – Czapury 

– Gądki, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Pozna-
niu Nr XXXV/329/IV/2013 z dnia 11 grudnia 2013r,.

14. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieru-
chomości położonej w miejscowości Owińska, gmi-
na Czerwonak,

15. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/275/IV/2013 
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013r. 
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne 
zadania zarządzania drogą powiatową nr 2420P ul. 
Wierzbowa w m. Tarnowo Podgórne i Lusowo zmie-
nionej uchwałą nr XXXV/331/IV/2013 Rady Powia-
tu w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2013r.

IV. PODJĘTE POSTANOWIENIA:

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

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskami:
 − Komisji Polityki Społecznej i  Ochrony Zdrowia 

Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 2014r.,
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 − Komisji Promocji, Rozwoju i  Integracji Europej-
skiej Rady Powiatu z dnia 25 sierpnia 2014r.,

 − Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i  Turystyki 
Rady Powiatu z dnia 7 maja 2014r.,

 − Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i  Turystyki 
z dnia 3 września 2014r.

3. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nauczanie indy-
widualne dla:

 − ucznia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 
w SOS-W w Mosinie, w wymiarze 8 godzin tygo-
dniowo do końca zajęć dydaktycznych roku szkol-
nego 2014/2015,

 − ucznia ZS w Mosinie w wymiarze 12 godzin tygo-
dniowo, na czas nauki w szkole tj. do końca zajęć 
dydaktycznych roku szkolnego 2016/2017,

 − ucznia SOS-W w Mosinie w wymiarze 8 godzin 
tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych roku 
szkolnego 2014/2015,

 − uczennicy ZS w  Bolechowie w  wymiarze 12 go-
dzin tygodniowo do końca zajęć dydaktycznych 
roku szkolnego 2014/2015.

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z  wnioskiem Dyrek-
tora ZS Nr 1 w Swarzędzu, ZS w Bolechowie, SOS-

-W  dla Dzieci Niewidomych w  Owińskach oraz 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Luboniu 
i  wyraził zgodę na realizację godzin ponadwymia-
rowych przez osoby zajmujące stanowiska kierowni-
cze w ww. jednostkach, w roku szkolnym 2014/2015, 
zgodnie z wnioskami dyrektorów.

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o kontro-
lach przeprowadzonych w  2013 i  2014 roku przez 
Wydział Audytu i  Kontroli, zawierającą nazwę jed-
nostki kontrolowanej, datę kontroli, numer upoważ-
nienia, datę podpisania protokołu i datę wystąpienia 
pokontrolnego oraz czynności kontrolne wykony-
wane w trakcie postępowania kontrolnego. W okre-
sie od 31 marca do 31 grudnia 2013r. Wydział prze-
prowadził 10 kontroli, w tym 2 kontrole doraźne, od 
1 stycznia do końca sierpnia 2014r. przeprowadzono 
7 kontroli, w tym 2 doraźne.

6. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat 
naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 
i w związku z  licznymi niedoborami i nadmiarami 
w  oddziałach, wyraził zgodę na utworzenie klas I-

szych poniżej 24 oraz powyżej 27 uczniów, zgodnie 
z wnioskami dyrektorów szkół.

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z  wystąpieniem po-
kontrolnym w  związku z  kontrolą doraźną prze-
prowadzoną w  DPS w  Lisówkach. w  związku ze 
skargą z  dnia 14 kwietnia 2014r., złożoną przez 
byłego pracownika jednostki. Zakres kontroli doty-
czył: potrącania składek do ZUS od nagrody uzna-
niowej przyznanej parownikowi bez jego pisemnej 
zgody, niewypłacenia odprawy z tytułu rozwiązania 
stosunku pracy, ustalenia liczby przepracowanych 
godzin. Kontrola została przeprowadzona w  okre-
sie od 25 maja do 18 czerwca 2014r. przez Wydział 
Audytu i  Kontroli na podstawie upoważnień udzie-
lonych przez Starostę Poznańskiego. Kontrola nie 
obejmowała zasadności przyznawania nagród oraz 
ich wysokości, co należy do wyłącznej kompetencji 
kierownika jednostki oraz relacji interpersonalnych 
pracodawca – pracownicy Domu Pomocy Społecz-
nej w Lisówkach. Ustalenia kontroli zawarte zostały 
w protokole z kontroli z dnia 11 lipca 2014r. Dyrek-
tor i  główna księgowa odmówili podpisania proto-
kołu. Sformułowane zostały zalecenia pokontrolne 
do wprowadzenia i przestrzegania na bieżąco.

8. Zarząd Powiatu zapoznał się z  wnioskiem Dyrek-
tora ZS w  Bolechowie i  wyraził zgodę na wprowa-
dzenie dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej, 
począwszy od roku szkolnego 2014/2015.

9. Zarząd Powiatu zapoznał się z  informacją: o  dzia-
łalności Spółdzielni Socjalnej „WYKON” za okres 
od stycznia 2013r. do 27 czerwca 2014r., zawierają-
cą bilans za rok 2013, sprawozdanie merytoryczne 
za rok 2013 i  informację dodatkową za rok obroto-
wy 2013 oraz o  działalności Spółdzielni Socjalnej 

„KOSTRZYNIANKA” za okres od 14 grudnia 2012r. 
do 31 grudnia 2013r. i I półrocze 2014r., zawierającą 
bilans za rok 2012/2013, sprawozdanie merytorycz-
ne za rok 2012/2013 i za I półrocze 2014r. oraz infor-
mację dodatkową za rok obrotowy 2012/2013.

Opracowała: 
Magdalena Krygier 

Wydział Organizacyjny
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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 e  w r z e ś n i u  2 0 1 4  r .

hh 24 września 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska 
i  Rolnictwa, na którym omówiono propozycje do bu-
dżetu powiatu na 2015 rok oraz udzielono informacji 
na temat pracy Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego.

hh 11 września 2014 r.
odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Komunika-
cji, Budownictwa i  Infrastruktury. Radni zapoznali się 
z  remontami prowadzonymi na drogach powiatowych 
na terenie gmin: Dopiewo, Komorniki, Stęszew, Mo-
sina. Na zakończenie zaopiniowano projekty uchwał 
na najbliższą sesję Rady Powiatu w Poznaniu.

hh 19 września 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Człon-
kowie komisji rozpatrzyli skargę przekazaną przez 
Przewodniczącego Rady Powiatu w  Poznaniu. 
Rozpoczęto również kontrolę Wydziału Audytu 
i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Szczegó-
łowe informacje na temat pracy wydziału przedstawiła 
Pani Dyrektor Lucyna Jankowska.

hh 10 września 2014 r.
miało miejsce posiedzenie Komisji Oświaty i  Wycho-
wania, na którym omówiono wyniki egzaminów ma-
turalnych w oparciu o  skalę staninową oraz udzielono 
informacji o  wynikach naboru do szkół Powiatu Po-
znańskiego.

hh 3 września 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Kultury Fizycz-
nej i  Turystyki. Tematem spotkania były propozycje 
do budżetu powiatu na 2015r.

hh 16 września 2014 r.
odbyło się wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji 
Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Fi-
nansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu w Szpitalu 
im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego w Puszczykowie, 
na którym udzielono informacji o funkcjonowaniu i sy-
tuacji bieżącej. Omówiono również inwestycje rozpoczę-
te w pierwszej połowie 2014 roku.

hh 15 września 2014 r.
odbyło się posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju i In-
tegracji Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział: Pan Jan 
Grabkowski- Starosta Poznański, Pan Andrzej Wrób-
lewicz – Dyrektor Wydziału Promocji i  Aktywności 
Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Pan To-
masz Skupio – Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji i Ak-
tywności Społecznej oraz członkowie Komisji. Podczas 
spotkania dyskutowano na temat Rocznego Programu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2015r.

Przygotowali: 
Karol Cenkier 

Hanna Kostołowska 
Patrycja Papina 

Biuro Rady
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OBWIESZcZENIE 
STAROSTy POZNAŃSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2014 roku, 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach 

wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu 
wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej.

Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 
poz. 112, z późn. zm.) Starosta Poznański podaje do publicznej wiadomości ustalony Uchwałą Nr XLVII/316/2002 
Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 9 lipca 2002 r. podział powiatu poznańskiego na okręgi wyborcze, ich numery 
i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu:

Numer okręgu: Okręg obejmuje terytorium: W okręgu wybiera się 
następującą liczbę radnych:

I Gmin: Buk, Stęszew, Dopiewo 4

II Gmin: Czerwonak, Murowana Goślina 4

III Gmin: Suchy Las, Rokietnica, Tarnowo 
Podgórne 4

IV Gmin: Swarzędz 4

V
Miasta: Luboń, Puszczykowo

Gminy: Komorniki
5

VI Gmin: Kórnik, Mosina 4

VII Gmin: Kleszczewo, Kostrzyn, 
Pobiedziska 4

Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości, iż siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieścić się będzie 
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

Starosta Poznański 
/-/Jan Grabkowski



34 p a ź d z i e r n i k  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

Obowiązki przedsiębiorców 
w zakresie ochrony środowiska

Drzewa w otwartym krajobrazie 
– instrukcja obsługi

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu 30 
września 2014r. odbyło się bezpłatne szkolenie 
z zakresu ochrony środowiska dla podmiotów 
korzystających ze środowiska prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie powiatu 
poznańskiego. Organizatorami szkolenia byli 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego 
i Starosta Poznański. Szkolenie składało się 
z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy doty-
czył opłat za korzystanie ze środowiska, drugi 
blok obejmował sprawozdawczość z zakre-
su gospodarowania odpadami. Przedstawio-

ne podczas szkolenia informacje były bardzo 
istotne z punktu widzenia przestrzegania i pra-
widłowego wypełniania obowiązków, jakie 
nakłada na przedsiębiorców ustawa o ochronie 
środowiska oraz przepisy ustawy o odpadach, 
a tym samym uniknięcia sankcji finansowych 
określonych w ww. ustawach.

Patrycja Spodzieja-Zielony 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa  

i Leśnictwa

W Mosińskim Ośrodku Kultury w dniach 
3 i 4 września br. odbyło się szkolenie pn. 
„Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja 
obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pie-
lęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince 
drzew”. Udział w nim wzięli przedstawiciele 
okolicznych urzędów gmin, zarządów dróg 
powiatowych i wojewódzkich, przedstawiciele 
władz powiatowych, Wielkopolskiego Parku 
Narodowego oraz Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Województwa Wielkopolskiego a także 
obecni absolwenci przyrodniczych kierunków 
na poznańskich uczelniach – Uniwersytecie 
Przyrodniczym oraz Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza. Szkolenie otworzyli Pani Zofia 
Springer, Burmistrz Gminy Mosina oraz Janusz 
Łakomiec, Dyrektor Zespołu Parków Krajobra-
zowych Województwa Wielkopolskiego.

Podczas dwudniowego szkolenia poru-
szone zostały tak istotne kwestie jak: metody 
wykonywania podstawowej diagnostyki drzew, 
udział społeczeństwa w zarządzaniu zielenią 
publiczną, przyrodnicza waloryzacja drzew 
w kontekście występowania gatunków chro-
nionych, sposoby ochrony drzew w procesie 
inwestycyjnym, głównie w kontekście realizo-

wanych inwestycji drogowych. W trakcie wy-
kładów zaprezentowano spreparowane gatunki 
owadów istotnych dla prawnej ochrony drzew, 
jako siedlisk przyrodniczych, omówiono rów-
nież możliwości ochrony drzew na poziomie 
organów wydających decyzje.

W ramach zajęć terenowych, uczestnicy 
szkolenia udali się do Parku Ptasiego w Mosinie 
otaczającego Mosiński Dom Kultury, by zaob-
serwować sposoby diagnozowania stanu drzew, 
by następnie zaobserwować z praktycznego 
punktu widzenia zabiegi pielęgnacyjne drzew.

Szkolenie jest jednym z kluczowych ele-
mentów w ramach realizowanego przez Gminę 
Mosina projektu pn. „Drogi dla Natury – kam-
pania promocyjna zadrzewień w krajobrazie 
rolniczym, jako siedlisk przyrody i korytarzy 
ekologicznych”. Jego celem jest edukacja za-
rządców dróg i pracowników samorządów od-
powiedzialnych za drzewa.

Dominika Grząślewicz-Gabler 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,  

Rolnictwa i Leśnictwa 
Urząd Miejski w Mosinie
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Święto pyry w Szreniawie

W Szreniawie  odbyła  się  kolejna  edycja  „Pyry Poznańskiej”. Organizatorami 
tej  cieszącej  się  sporym  zainteresowaniem  imprezy  plenerowej  były Muzeum 
Narodowe  Rolnictwa  i  Przemysłu  Rolno-Spożywczego  w  Szreniawie  oraz 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Główną atrakcją „Pyry Poznańskiej”, jak 
sama nazwa wskazuje, były pyry i wszystko, 
co jest z nimi związane. Goście, którzy zjecha-
li do Szreniawy mogli zatem obejrzeć m.in. 
ręczny zbiór ziemniaków z pola, pokaz kopca 
ziemniaczanego czy też prezentację transportu 
ziemniaków w zaprzęgu konnym i wolim. Dla 
smakoszy przygotowano również degustację 
pyrek z parownika z gzikiem.

Podczas imprezy można było także zoba-
czyć tradycyjny wypiek chleba oraz zapoznać 
się z technikami wycinania figur z dyni. Jedną 
z trakcji „Poznańskiej Pyry” był również kon-
kurs kulinarny na najlepszego „Bambrzoka”, 
czyli placek ziemniaczany. Najmłodsi z kolei 
mogli wziąć udział w różnego rodzaju konkur-
sach z nagrodami. Dla nieco starszych zaśpie-
wała natomiast Małgorzata Ostrowska. Moż-

na zatem powiedzieć, że w Szreniawie nikt się 
nie nudził.

Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej

Ręczny zbiór ziemniaków był jedną z atrakcji dla uczestników „Pyry Poznańskiej”.

Jan Grabkowski, Starosta Poznański jako członek jury oceniał 
zgłoszone do konkursu bambrzoki.
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Warsztaty psychologiczne

Promocja  zdrowia  psychicznego,  zapobieganie  zaburzeniom  psychicznym 
oraz  kształtowanie  umiejętności  psychospołecznych  wśród  młodzieży  szkół 
ponadgimnazjalnych  z  Powiatu  Poznańskiego  poprzez  organizację  cyklu 
warsztatów  psychologicznych  –  to  projekt  realizowany  przez  Stowarzyszenie 
Na  Rzecz  Młodych  Twórców  V.I.T.R.I.O.L.  i  finansowany  przez  Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu.

Adresatami projektu są uczniowie pub-
licznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu poznańskiego. Projekt zakłada prze-
prowadzenie jesienią 2014 warsztatów psycho-
logicznych wśród kilkuset uczniów z 25 klas 
siedmiu szkół (zespoły szkół w Kórniku, Mo-
sinie, Puszczykowie, Bolechowie i Murowanej 
Goślinie, Rokietnicy, Swarzędzu).

W ramach działań opracowano także bro-
szurę edukacyjną nt. zdrowia psychicznego 
skierowaną do młodych osób, która została 
rozdystrybuowana w wymienionych szkołach, 
a także zrealizowano 3-minutowy spot promo-
cyjny dotykający tematyki zdrowia psychicz-
nego wśród młodzieży. Spot jest emitowany 

na antenie telewizji WTK w miesiącu paździer-
niku, a także dostępny pod adresem: www.vi-
triol.pl.

Jak wynika z relacji osób prowadzących 
warsztaty – większość młodzieży zgłasza chęć 
i potrzebę częstszego uczestniczenia w po-
dobnych zajęciach. „Myślę, że podczas tych 
spotkań zadziało się sporo dobrego, ale dalsze 
potrzeby młodzieży są naprawdę duże” – opo-
wiada jedna z trenerek.

Okres dojrzewania jest szczególnym okre-
sem, kiedy buduje się tożsamość i młody czło-
wiek jest narażony na stres, obniżenie nastroju, 
czy też jego zmienność. Transformacja, jaka 
zachodzi w organizmie młodego człowieka jest 
tak poważna, że nie wolno jej bagatelizować, 
wręcz przeciwnie – należy wspierać nastolat-
ków wiedzą na temat zdrowia psychicznego. 
Wiedza taka zmniejsza lęk, poczucie odmien-
ności, daje możliwość zrzucenia z siebie cięża-
ru, jeśli młody człowiek nie radzi sobie z emo-
cjami i ze stresem.

Wiedza dotycząca zaburzeń psychicznych 
i możliwości ich leczenia nie jest wystarczają-
ca – nie tylko wśród młodzieży, ale także do-
rosłych. Konsultacja u psychologa lub lekarza 
psychiatry jest ciągle tematem tabu, a tymcza-
sem według badań krakowskich psychiatrów 
co trzeci gimnazjalista w Polsce ma objawy de-
presji, a samobójstwa młodzieży stanowią trze-
cią przyczynę zgonów w tej grupie wiekowej.

Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
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Spotkania ze sztuką 
w Swarzędzkiej Jedynce

Państwo Omelczukowie, pomimo że poru-
szają się na wózkach inwalidzkich, prowadzą 
bardzo aktywny tryb życia. Podróżują, uczest-
niczą w licznych plenerach malarskich, biorą 
udział w życiu towarzyskim, wychowują cór-
kę i dbają o swoje siedem psów i pięć kotów. 
Pan Jerzy w związku z dużą niesprawnością 
rąk maluje ustami. Jego dzieła to głównie pej-
zaże, ale tworzy również portrety, namalował 
między innymi podobizny prezydentów Pol-
ski (wiszą w Bibliotece Sejmowej), uwiecznił 
także postaci z Trylogii H. Sienkiewicza. Jego 
wielką pasją pozamalarską jest historia. Jerzy 
Omelczuk wykonał 
około 4000 obrazów 
olejnych, które nie 
tylko sprzedaje, ale 
również obdarowuje 
nimi zaprzyjaźnio-
nych ludzi i instytu-
cje. Jego dewizą jest, 
jak sam powiedział: 
„nie wyciągać ręki 
do innych, ale same-
mu coś innym ofia-
rować”.

Artysta przy-
wiózł ze sobą ponad 
30 dzieł, które sta-
nowią tylko ułamek 
bogatego dorobku 
rodziny Omelczu-

ków. Żona pana Jerzego również maluje, a jej 
specjalnością są dziecięce portrety.

Spotkanie z państwem Omelczukami było 
wzruszające, stało się też zachętą do pracy 
nad sobą bez względu na trudności, jakie nas 
w życiu dotykają. Wszyscy uczestnicy tego 
spotkania długo pozostaną pod wrażeniem po-
gody ducha i optymizmu tej dwójki niezwy-
kłych artystów.

Agnieszka Gałązka-Kozłowska 
ZS nr 1 w Swarzędzu

26 września w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu 
odbyło się spotkanie uczniów z Jerzym Omelczukiem, niepełnosprawnym artystą 
malującym  ustami,  należącym  do  Światowego Związku Artystów Malujących 
Ustami  i  Nogami.  Artysta  przyjechał  do  Swarzędzkiej  Jedynki  wraz  z  żoną 
Bogusławą,  opiekunem oraz  z  psem  o  sympatycznym  imieniu Mela.  Program 
spotkania obejmował prezentację dzieł, wykonanie obrazu oraz rozmowę artysty 
z  uczniami  na  temat  jego  życia  i  malarstwa.  Uczniowie  byli  pod  wrażeniem 
niezwykłych umiejętności artysty.

Jerzy Omelczuk zaprezentował swoje niezwykłe umiejętności.
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Sport i integracja

W  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  dla  Dzieci  Niewidomych 
w Owińskach odbyły się II Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym. 
W rozgrywkach wzięło udział 41. zawodników.

W zawodach rywalizowali uczniowie 
z ośrodków w Krakowie, Łodzi, Dąbrowie 
Górniczej i Owińskach. Były to osoby nie-
widome i słabowidzące. Ze względu na duże 
zróżnicowanie wieku zawodników turniej in-
dywidualny został po raz pierwszy podzielony 
na dwie kategorie wiekowe.

Mistrzostwa, poza aspektem sportowym, 
były też świetną okazją do integracji, nawią-
zywania przyjaźni i wymiany doświadczeń. 
Dzięki sponsorom i darczyńcom organizato-
rzy mogli nagrodzić drobnymi upominkami 

wszystkich zawodników oraz ich opiekunów. 
Gmina Czerwonak przekazała 18 sztuk gogli, 
które po zaciemnieniu okularów stają się nie-
zbędnym wyposażeniem zawodników grają-
cych w Tenis Stołowy Dźwiękowy.

Wyniki mistrzostw
Indywidualnie, grupa starsza:

1. Wiktor Moszczyński (Łódź),
2. Oskar Piosik (Owińska),
3. Damian Królikowski (Owińska).

Indywidualnie, 
grupa młodsza:

1. Patryk Walczak (Łódź),
2. Mikołaj Filuś (Owińska),
3. Kamila Walentynowicz 
(Łódź).

Debel:

1.  Damian Królikowski, 
Oskar Piosik (Owińska),

2.  Kornelia Moszczyńska, 
Adam Uzarczyk (Łódź),

3.  Daniel Dymarczyk, Artur 
Kwiatkowski (Dąbrowa 
Górnicza), 3. Wiktor Mosz-
czyński, Jakub Wiciński 
(Łódź).

Drużynowo:

1. Owińska,
2. Łódź,
3. Dąbrowa Górnicza.

Leszek Szmaj 
SOSW w Owińskach

Zawodnicy grali w specjalnych goglach, przekazanych przez Gminę Czerwonak.
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Święto szkoły w Puszczykowie

Najlepszy scenariusz lekcji  
w Ośrodku w Mosinie

1 września 1964 r. rozpoczęło swoją dzia-
łalność Liceum Ogólnokształcące w Pusz-
czykowie. Dziś, po 50 latach, szkoła obcho-
dzi jubileusz swojego istnienia. Uroczystości 
związane z tym wydarzeniem odbyły się 20 
września. Poprzedziła je uroczysta msza świę-
ta oraz „Bieg Absolwenta”.

Swoją obecnością uświetnili obchody nie 
tylko zaproszeni goście: Arkady Fiedler, po-
seł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jan 
Grabkowski, Starosta Poznański, Tomasz Łu-
biński, Wicestarosta Poznański, Dorota Ki-
nal, Wicekurator Kuratorium Oświaty w Po-
znaniu, Dariusz Szmyt, Burmistrz Miasta 
Luboń, Andrzej Balcerek, Burmistrz Miasta 
Puszczykowo, Marek Smyk, proboszcz para-
fii św. Józefa w Puszczykówku, radni Powiatu 
Poznańskiego i miasta Puszczykowa, Monika 
Lis-Nożyńska, Dyrektor Wydziału Edukacji 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, dyrek-
torzy powiatowych placówek oświatowych, 

dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjal-
nych z Puszczykowa, ale też byli dyrektorzy 
Liceum w Puszczykowie, byli i obecni na-
uczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci 
i uczniowie.

Mieli oni okazję przypomnieć sobie naj-
ważniejsze fakty z historii szkoły, które 
przedstawił Dyrektor Przemysław Budzyń-
ski, a przede wszystkim powspominać, oglą-
dając sale lekcyjne, stadion lekkoatletyczny, 
internat, kroniki oraz wystawy okolicznoś-
ciowe przygotowane specjalnie na ten dzień. 
Uczestnicy obchodów obejrzeli także program 
artystyczny, którego autorami byli nie tylko 
obecni uczniowie liceum, ale także absolwen-
ci. Święto szkoły przebiegało w pełnej radości 
i wzruszeń atmosferze, stało się okazją do pod-
sumowań i przywołania wspomnień.

Michał Dziedzic 
Asystent Starosty

13 października 2014 r., w przeddzień 
Obchodów Dnia Edukacji Narodowej, w Pa-
łacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się 
uroczyste podsumowanie Roku Wolności 
w szkołach. W spotkaniu udział wzięła Anna 
Komorowska, Pierwsza Dama, Jacek Micha-
łowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP, Irena 
Wóycicka, Minister w Kancelarii Prezydenta 
oraz Minister Maciej Klimczak. Zaproszenie 
z Kancelarii Prezydenta otrzymali nauczyciele 
– laureaci projektów realizowanych pod patro-
natem Prezydenta RP.

Wśród wyróżnionych znalazła się także 
Monika Bajstok, nauczycielka ze Specjalne-

go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 
J. Korczaka w Mosinie. Polonistka z Mosiny 
zwyciężyła w kategorii najlepszy scenariusz 
lekcji w województwie wielkopolskim. Ośro-
dek jest placówką, której organem prowadzą-
cym jest Powiat Poznański.

Podczas spotkania w Pałacu, jego uczest-
nicy dyskutowali także o sukcesach i trudnoś-
ciach w nauczaniu najnowszej historii Polski.

Ewa Malinowska 
SOSW Mosina
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„Dobre bo polskie”

Pod  hasłem  „Dobre  bo  polskie”  odbył  się  X  Piknik  Integracyjny  na  terenie 
Zespołu Szkół  im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, zorganizowany przez 
Powiat  Poznański  i  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie.  Piknik  uświetnili 
swoją  obecnością  Zygmunt  Jeżewski,  Członek  Zarządu  Powiatu  w  Poznaniu 
oraz Elżbieta Bijaczewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W trakcie różnorodnych konkurencji, 
wspólnych gier i zabaw, uczestnicy warszta-
tów terapii zajęciowej, ciekawie i w zgodnej 
rywalizacji spędzili czas na płycie boiska 
lekkoatletycznego szkoły. Rozdano nagrody 
za udział w konkursach: kulinarnym, ręko-
dzielniczym, muzyczno-tanecznym oraz kra-
wieckim.

Piknik zorganizowano w ramach projek-
tu „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna 
aktywizacja osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym z powiatu poznańskiego”. 
Adresatami projektu są mieszkańcy powiatu, 
korzystający ze wsparcia pomocy społecz-
nej. Głównym celem prowadzonych działań 
jest przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez 
wspieranie integracji społecznej i zwiększa-

nie konkurencyjności beneficjentów na ryn-
ku pracy. W ramach projektu organizowane 
są różnego rodzaju szkolenia m.in. treningi 
aktywnego poszukiwania pracy oraz warszta-
ty rozwijające kompetencje społeczne. Osoby 
niepełnosprawne nabywają te umiejętności 
w trakcie Obozów Aktywnej Integracji prowa-
dzonych na terenie Domu Pomocy Społecznej 
w Lisówkach. Wszyscy beneficjenci objęci 
są indywidualnymi konsultacjami z psycho-
logiem i doradcą zawodowym. Elementem 
kończącym indywidualną ścieżkę aktywizacji 
są szkolenia o charakterze zawodowym.

Irena Skrzypczak 
członek Powiatowej Społecznej Rady Osób 

Niepełnosprawnych

Uczestnicy X pikniku integracyjnego w tradycyjnych strojach ludowych.
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O Lodołamaczach…
– Już sam fakt, że wybrano mnie na Prze-

wodniczącego  Kapituły  Konkursu  Lodo-
łamacze  2014  świadczy  o  docenieniu  tego, 
co  jako Powiat Poznański  robimy na rzecz 
osób  niepełnosprawnych  –  mówi  Zygmunt 
Jeżewski, członek zarządu Powiatu Poznań-
skiego. Oto cała rozmowa.

W tym roku był Pan Przewodniczącym Ka-
pituły Konkursu Lodołamacze 2014, w któ-
rym nagradzane są firmy osiągające sukces, 
a  jednocześnie  zatrudniające  osoby  niepeł-
nosprawne. Dużo jest takich firm? Kapituła 
Konkursu miała z kogo wybierać?

Muszę przyznać, że tak. W tym roku do kon-
kursu zgłosiło się wiele firm i organizacji. Była 
też, co istotne, odpowiednia proporcja między 
pracodawcami z Wielkopolski i Lubuskiego, 
bo to właśnie tych dwóch regionów dotyczył 
konkurs. Co warte podkreślenia, z roku na rok 
widzimy, że pojawiają się nowe zgłoszenia 
i nowi pracodawcy. Przypuszczam, że w pew-
nej części jest to wynik popularności konkur-
su. Nagroda Lodołamacze stała się nośna me-
dialnie i firmy o nią zabiegają. W tym roku, 
jako Kapituła Konkursu, staraliśmy się przede 
wszystkim docenić te firmy, które tworzą nowe 
miejsca pracy. Aktualny rynek pracy jest trudny 
dla wszystkich, a dla osób niepełnosprawnych 
w szczególności.

Wśród  laureatów  konkursu  znaleźli  się 
przedstawiciele naszego regionu, firma Mol 
z Suchego Lasu wyróżniona w kategorii ot-
warty rynek czy też zakład piekarniczo-cu-
kierniczy Glutenex z Tarnowa Podgórnego, 
który otrzymał Super Lodołamacza. Powiat 
Poznański także bardzo dużo robi dla osób 
niepełnosprawnych.  Czym możemy  się  po-
chwalić?

Już sam fakt, że wybrano mnie na Przewod-
niczącego Kapituły Konkursu świadczy o doce-
nieniu tego, co robimy. Dwa lata temu otrzy-
maliśmy zresztą Super Lodołamacza, a więc 
wyróżnienie szczególne. Czym możemy się po-
chwalić? Chociażby wszelkiego typu działania-
mi na rzecz niepełnosprawnych prowadzonymi 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 
To jedno. Do tego od razu mogę dodać nasze 
wsparcie finansowe oraz doradztwo w zakresie 

prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Na ten moment mamy ich w powiecie sporo, 
a w gminach rodzą się inicjatywy, aby tworzyć 
kolejne. Inna nasza inicjatywa, to pełnomocnik 
Starosty do spraw osób niepełnosprawnych, któ-
ry działa od dwóch lat i koncentruje się na wyła-
wianiu konkretnych problemów i ich rozwiązy-
waniu. Jako powiat możemy się także pochwalić 
Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Owiń-
skach z całym jego zapleczem. Do tego prowa-
dzimy szkoły specjalne i wspieramy działania 
pracodawców na rzecz tworzenia miejsc pracy. 
W tym przypadku szczególną rolę pełni Powia-
towy Urzędu Pracy, który jest jednostką admini-
stracyjną naszego powiatu. Dla miasta Poznania 
oraz całego powiatu, a więc dla bardzo dużej 
aglomeracji, prowadzimy także usługę w zakre-
sie orzekania o niepełnosprawności.

Nie możemy też zapomnieć o różnego rodza-
ju imprezach integracyjnych, których w Po-
wiecie Poznańskim nie brakuje.

Takie imprezy są bardzo cenne, ponieważ 
nie tylko pełnią rolę integracyjną, ale także 
pozwalają wszystkim organizacjom na wymia-
nę doświadczeń. Podczas tego typu spotkań 
Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą pokazać 
jak funkcjonują i jak są zorganizowane. Za-
prezentowaniu swojej działalności służy także 
Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej 
Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów”. 
W tym roku odbyła się druga edycja tej im-
prezy. W tym przypadku uczestnicy konkursu 
rywalizują w kilku dziedzinach artystycznych. 
Ta rywalizacja jest coraz większa, bo z tego 
co zaobserwowałem, w tym roku zaktywizo-
wały się te Warsztaty Terapii Zajęciowej, któ-
re w poprzedniej edycji były mniej widoczne. 
To cieszy, bo widać, że konkurs mobilizuje 
wszystkich do działania. Z roku na rok chcemy 
zresztą podnosić poprzeczkę. Dlatego wpro-
wadziliśmy przepis, że do konkursu mogą być 
zgłaszane tylko prezentacje premierowe. Po raz 
pierwszy do jury zaprosiliśmy też osobę spoza 
środowiska. Wszystko po to, by nagrodzone 
prezentacje były wartościowe i można je było 
pokazywać szerszemu gronu odbiorców.

Rozmawiał Tomasz Sikorski 
Wydział Promocji i Aktywności Społecznej
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Powiat Poznański razem z Regionem 
hanower świętował zjednoczenie Niemiec

Na początku października,  na  zaproszenie Hauke  Jagau, Prezydenta Regionu 
Hanower do Niemiec udali się z dwudniową wizytą Tomasz Łubiński, Wicestarosta 
Poznański  i Mieczysław  Ferenc,  Członek  Zarządu  Powiatu  w  Poznaniu  wraz 
z delegacją.

Pobyt przedstawicieli Powiatu Poznań-
skiego w Regionie Hanower zdominowały 
obchody Dnia Zjednoczenia Niemiec. Święto, 
które każdego roku obywa się w innym mie-
ście Niemiec teraz przygotowano w Hanowe-
rze. Przypadającą 3 października uroczystość 
rozpoczęła msza święta w katedrze. Potem 
odbył się okolicznościowy koncert dla dwóch 
tysięcy osób w centrum kongresowym oraz 
piknik dla mieszkańców. W wydarzeniu wzię-
ły udział najważniejsze osobistości życia po-
litycznego Niemiec z Joachimem Gauck, Pre-
zydentem Republiki Federalnej Niemiec oraz 
Angelą Merkel, Kanclerz Niemiec na czele.

Region Hanower do wspólnego świętowa-
nia tego dnia zaprosił swoich samorządowych 
parterów: Powiat Poznański, Dolną Galileę 
w Izraelu, Lu’an z Chin, Powiat Monachijski 
oraz gminy regionu i ich partnerów z Polski, 
Austrii i Francji.

Poza udziałem w oficjalnych uroczystoś-
ciach państwowych, spotkanie w Hanowerze 
było także okazją do zapoznania się z działal-
nością otwartego niedawno nowego Szpitala 
Siloah. Działa on od czterech tygodni i może 
przyjąć prawie 900 pacjentów. Świadczy usłu-
gi w ramach kontraktu z niemiecką kasą cho-

Istotnym punktem wizyty w Regionie Hanower była prezentacja nowo wyremontowanego Centrum Pamięci o ofiarach holokaustu 
w Ahlem.
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rych oraz prywatnie. Dysponuje nowoczes-
nym sprzętem medycznym oraz lądowiskiem 
dla helikopterów zlokalizowanym na dachu 
obiektu. Z uwagi na modernizację i wprowa-
dzane zmiany w Szpitalu w Puszczykowie 
wizyta w hanowerskiej klinice oraz rozmowy 
z dyrekcją i lekarzami były niezwykle cenne.

Równie istotnym punktem wizyty w Re-
gionie Hanower była prezentacja nowo wy-
remontowanego Centrum Pamięci o ofiarach 
holokaustu w Ahlem. W budynku dawnej 
szkoły ogrodniczej, kształcącej przed II Woj-
ną Światową młodzież żydowską, a w czasie 
wojny zamienioną na główny punkt wysyłki 
hanowerskich Żydów i przeciwników nazi-
zmu do obozów zagłady, mieszczą się dziś 
sale pamięci. W ogrodzie szkolnym ustawiona 
została ściana z tabliczkami, na których wypi-
sane są nazwiska i imiona tysięcy osób, ofiar 
holokaustu z Regionu Hanower.

Spotkania i rozmowy w Niemczech, w tak 
wyjątkowym dla naszego partnera okresie, 

były ważnym elementem poznawczym i inte-
grującym. Pozwoliły także wymienić poglądy 
z innymi partnerami Regionu Hanower, pro-
mując potencjał inwestycyjny i kulturowy Po-
wiatu Poznańskiego.

Tomasz Morawski 
Kierownik Referatu Współpracy Zagranicznej 

i Promocji Przedsiębiorczości 
Gabinet Starosty

Delegacje partnerskich samorządów zwiedziały nowo otwarty 
Szpital Siloah.

Spotkanie samorządowców z Polski, Austrii, Francji, Niemiec, Chin, Izraela i Rosji z okazji Zjednoczenia Niemiec w urzędzie Regionu 
Hanower.
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Katowice, 30 września 2014 r.

LIST GRATULACYJNY

Pan 
Jan Grabkowski 
Starosta Poznański

Szanowny Panie Starosto,

Z przyjemnością przekazujemy informację, że tytuł

w kategorii

Polska Samorządność

został przyznany Powiatowi Poznańskiemu 

Kapituła Programu doceniła postępującą modernizację terenu, zarówno jeśli  chodzi o 
infrastrukturę  techniczną,  jak  i  społeczną.  Spektakularne  drogowe  inwestycje 
zrealizowane przez Samorząd, poparte materialnym wkładem działania na rzecz  osób 
niepełnosprawnych,  upowszechnianie  kultury  i  sportu  przysporzyły  Powiatowi 
ogólnopolskiej popularności. Swoją aktywnością, inicjatywami, polityką władze Powiatu 
utrwaliły  i  potwierdziły  tradycyjny  obraz  Wielkopolski  jako  regionu  gospodarnego, 
racjonalnie i efektywnie dysponującego środkami publicznymi. 
   

Serdecznie gratuluję

Jakub Lisiecki

Redaktor Naczelny
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