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WIELKANOC 2009
W czasie wi¹t Wielkanocnych,
zauroczeni piêknem odradzaj¹cej siê przyrody,
celebrujemy najwa¿niejszy cud wiata:
zwyciêstwo ¿ycia nad mierci¹  pokonanie z³a przez dobro.
Niech radoæ, któr¹ prze¿ywamy w te dni,
nape³ni nasze serca nadziej¹, mi³oci¹, wiar¹
oraz optymizmem i energi¹
potrzebn¹ w realizacji planów.
Jan Grabkowski
Starosta Poznañski
Z okazji wi¹t Wielkanocnych
¿yczê, aby blask prawdy o zmartwychwstaniu
rozwietli³ wszelkie mroki codziennoci,
a wiara w nowe ¿ycie nape³ni³a serca wszystkich
radoci¹ i pokojem.
Niech to bêdzie czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania siê ducha, nape³niaj¹cy wiar¹,
daj¹cy si³ê w pokonywaniu trudnoci
i pozwalaj¹cy z ufnoci¹ patrzeæ w przysz³oæ.
¯yczê Pañstwu, by nadchodz¹ce wiêta by³y ostoj¹ mi³oci,
a pogoda ducha towarzyszy³a Wam w trudzie ka¿dego dnia.
Niech nie zabraknie nam wzajemnej ¿yczliwoci
Weso³ych wi¹t!
Piotr Burdajewicz
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu w Poznaniu
Zdjêcie na ok³adce: Arkadiusz Bednarek, kierownik Biura Komunikacji Spo³ecznej UMiG Murowana Golina
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Powiat poznañski
na targach nieruchomoci
MIPIM w Cannes
Ponad 300 tysiêcy ha terenów pod inwestycje zaprezentowa³ powiat poznañski na targach
nieruchomoci MIPIM 2009 w Cannes.
Impreza ta skupia inwestorów, architektów,
deweloperów, przedstawicieli miast i regionów
oraz inne osoby zwi¹zane z bran¿¹ nieruchomoci z ca³ego wiata. W ofercie przedstawionej przez powiat znalaz³y siê tereny
zlokalizowane w gminach Buk, Czerwonak,
Pobiedziska, Rokietnica i Tarnowo Podgórne,
przeznaczone zarówno pod aktywizacjê gospodarcz¹ (nieuci¹¿liw¹ dla rodowiska produkcjê,
magazyny, sk³ady i us³ugi), jak i pod budownictwo mieszkaniowe i hotele.
Targi MIPIM w Cannes trwa³y cztery dni.
Powiat poznañski po raz kolejny by³ jedynym
powiatem z Polski, prezentuj¹cym na tych tar-

Zdjêcie: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Powiat poznañski reprezentowa³ Wicestarosta
Poznañski Tomasz £ubiñski (z lewej)

gach ofertê dla inwestorów. Mimo widocznego spowolnienia na rynku nieruchomoci, stoisko odwiedzali inwestorzy zainteresowani
terenami podpoznañskich gmin. Liczymy, ¿e te
spotkania zaowocuj¹ w przysz³oci konkretnymi inwestycjami.
Hanna Kolanowska-Pogrzebna

Wydzia³ Promocji

Tarnowska filia

Wydzia³u Komunikacji
i Transportu ju¿ otwarta
Otwarcie kolejnej, bo ju¿ siódmej filii Wydzia³u Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Poznaniu odby³o siê 10 marca br. w Tarnowie Podgórnym. W uroczystym
spotkaniu uczestniczyli miêdzy innymi: Pose³
Waldy Dzikowski  by³y Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne, Jan Grabkowski  Starosta Poznañski, Piotr Burdajewicz  Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu, Tadeusz Czajka  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Ewa Noszczyñska-Szkurat 
Przewodnicz¹ca Rady Gminy, Ma³gorzata Kaniewska  Dyrektor Wydzia³u Komunikacji,
a tak¿e so³tysi pobliskich wsi i lokalni przedsiêbiorcy.
W filii w Tarnowie Podgórnym mo¿na dokonaæ ca³ego procesu rejestracji z wyj¹tkiem
otrzymania dowodu rejestracyjnego, tj. otrzy-

Zdjêcie: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

maæ pozwolenie czasowe do odbioru dowodu
rejestracyjnego pojazdu, wyrejestrowywaæ
pojazdy oraz dokonaæ zg³oszenia sprzeda¿y
i wszelkich zmian dotycz¹cych pojazdów.
Filia mieci siê w nowym budynku przy
ulicy Poznañskiej 96, naprzeciwko Urzêdu
Gminy i wyposa¿ona jest w najnowoczeniejsze systemy zabezpieczeñ. Dla klientów otwarta jest w godzinach 9.30-16.30 (poniedzia³ki)
i 8.00-14.30 (wtorki  pi¹tki).
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Forum dla ekologii
Powiedz mi, a zapomnê.
Poka¿, a zapamiêtam.
Pozwól mi wzi¹æ udzia³, a zrozumiem.
(przys³owie chiñskie)

Z tej m¹droci czerpie powiat poznañski,
planuj¹c dzia³ania w dziedzinie edukacji ekologicznej. O najnowszych przedsiêwziêciach,
realizowanych m.in. w ramach programu Promocja Ekologii poprzez Edukacjê (PEPE),
mo¿na by³o us³yszeñ podczas zorganizowanego
na pocz¹tku marca Forum Ekologicznego.
Ofertê PEPE, kierowan¹ do uczniów i nauczycieli szkó³ gimnazjalnych, przedstawi³ Wicestarosta Poznañski Tomasz £ubiñski, zapraszaj¹c
jednoczenie zainteresowanych do aktywnego
udzia³u w konkursach, szkoleniach i spotkaniach.
Ju¿ teraz gimnazjalici z terenu powiatu poznañskiego mog¹ wzi¹æ udzia³ w konkursie na plakat
pt. Zagro¿enia rodowiska w mojej gminie, natomiast nauczyciele w konkursie na najlepsze
autorskie zajêcia dotycz¹ce kszta³towania postaw
ekologicznych. W przysz³ym roku szkolnym planuje siê przeprowadzenie kolejnego konkursu dla
gimnazjalistów, który bêdzie dotyczy³ dzia³añ proekologicznych w rodzinnej gminie, oraz szkoleñ
dla nauczycieli zwi¹zanych z programem PEPE.
Druga czêæ Forum obejmowa³a krótkie
wyst¹pienia zaproszonych goci, wród których
znaleli siê specjalici z zakresu ekologii. Janusz

£akomiec, dyrektor Zespo³u Parków Krajobrazowych, przedstawi³ temat alternatywnych
róde³ energii oraz form ochrony przyrody. Joanna Ciechanowska-Barnu ze Stowarzyszenia
Razem dla edukacji omówi³a sposoby zainteresowania m³odzie¿y wiedz¹ ekologiczn¹,
a Aleksandra Kamierczak z Przedsiêbiorstwa
Produkcyjno-Us³ugowego Eko-Zec w Poznaniu zaprezentowa³a funkcjonowanie spalarni odpadów. Nie zabrak³o równie¿ Radnego Powiatu
Krzysztofa Krauze, który  jako dyrektor Zak³adu Zagospodarowania Odpadów  zabra³ g³os na
temat gospodarki odpadami, wspieraj¹c swoj¹
wypowied filmem o Felku Flaszce. Wszystkie
poruszone na Forum zagadnienia zostan¹ rozwiniête i poszerzone o praktyczne warsztaty
podczas szkolenia, które zostanie zorganizowane w najbli¿szym czasie.
Celem podejmowanych w ramach PEPE
dzia³añ jest zainteresowanie m³odych ludzi tematem ekologii, a tak¿e pomoc dla nauczycieli w tworzeniu ciekawych i atrakcyjnych dla
uczniów lekcji ekologii. Nale¿y zdaæ sobie
sprawê z tego, ¿e od ukszta³towania w m³odzie¿y poczucia odpowiedzialnoci za rodowisko
zale¿y jego stan w przysz³oci.
Jadwiga Szymañska

Wydzia³ Ochrony rodowiska,
Rolnictwa i Lenictwa

Zdjêcie: Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Drugie Forum Ekologiczne odby³o siê w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu
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Konkurs na plakat pn.
Zagro¿enia rodowiska w mojej gminie
W zwi¹zku z podjêciem przez Zarz¹d
Powiatu Poznañskiego uchwa³y nr 1531/2009
Zespó³ do realizacji programu PEPE zaprasza
uczniów szkó³ gimnazjalnych z terenu powiatu poznañskiego do udzia³u w konkursie na
wykonanie plakatu na temat Zagro¿enia
rodowiska w mojej gminie.

w terminie do dnia 15.05.2009 r. Prace nale¿y dostarczyæ w zaklejonej kopercie lub
kartonie z dopiskiem Plakat  zagro¿enia
rodowiska w mojej gminie.

Prace nale¿y dostarczyæ osobicie do
kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pok. 002) lub przes³aæ na adres:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydzia³ Ochrony rodowiska,
Rolnictwa i Lenictwa
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznañ

 za zajêcie I miejsca  aparat cyfrowy,
 za zajêcie II miejsca  odtwarzacz MP3,
 za zajêcie III miejsca  kalkulator naukowy.

Dla autorów najlepszych prac przewidziane s¹ atrakcyjne nagrody:

Regulamin konkursu dostêpny na stronie:
www.powiat.poznan.pl w zak³adce PEPE.

Konkurs dla nauczycieli
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydzia³ Ochrony rodowiska,
Rolnictwa i Lenictwa
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznañ

W zwi¹zku z podjêciem przez Zarz¹d Powiatu Poznañskiego uchwa³y nr 1532/2009
Zespó³ do realizacji programu PEPE zaprasza
nauczycieli szkó³ gimnazjalnych z terenu powiatu poznañskiego do udzia³u w konkursie
na najlepsze autorskie zajêcia z zakresu ekologii. Zorganizowanie konkursu wynika z realizacji dzia³añ zawartych w programie Promocja
Ekologii poprzez Edukacjê. Celem konkursu
jest zachêcenie nauczycieli do przygotowania
interesuj¹cych zajêæ z zakresu ochrony rodowiska. Efektem tych dzia³añ ma byæ wykszta³cenie wród m³odzie¿y z terenu powiatu
poznañskiego poczucia odpowiedzialnoci za
stan rodowiska.

w terminie do dnia 30.06.2009 r., w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs dla nauczycieli ze szkó³ gimnazjalnych.

Prace wraz z za³¹cznikami do regulaminu nale¿y dostarczyæ osobicie do kancelarii
Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pok.
002) lub przes³aæ na adres:

Regulamin konkursu dostêpny na stronie:
www.powiat.poznan.pl w zak³adce PEPE.

Autorzy najlepszych projektów zajêæ nagrodzeni zostan¹ atrakcyjnymi nagrodami:
 za zajêcie I miejsca  aparat cyfrowy,
 za zajêcie II miejsca  aparat cyfrowy,
 za zajêcie III miejsca  torba turystyczna.
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Dyskusja o bezpieczeñstwie
z jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
£¹cznie w ubieg³ym roku 267 druhów zosta³o
przeszkolonych m.in. w zakresie kursu podstawowego, medycznego, ratownictwa technicznego oraz kursu dla naczelników i dowódców.
Przeprowadzono równie¿ szkolenia obs³ugi pi³
spalinowych i pi³ do metalu oraz kurs dla p³etwonurków.
Stan bezpieczeñstwa w powiecie w roku
2008 podsumowa³ Komendant Miejski Policji
w Poznaniu. Zapozna³ on zebranych z najwa¿niejszymi zmianami organizacyjnymi w KMP
Poznañ, które umo¿liwi³y
zwiêkszenie obecnoci policji
w powiecie, a w konsekwencji
tak¿e skutecznoci jej dzia³añ.
Z kolei Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego przedstawi³
ubieg³oroczny bilans bezpieczeñstwa na drogach powiatu.
Zgodnie z informacjami, pomimo wzrastaj¹cej liczby pojazdów i ruchu drogowego, uda³o
siê zahamowaæ wzrost liczby
wypadków, spad³a równie¿
Zdjêcie: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
liczba rannych oraz kolizji.
Obradom przewodniczy³ Starosta Poznañski Jan Grabkowski
Podsumowuj¹c dzia³ania polioraz pracownicy Wydzia³u Bezpieczeñstwa, cji w zakresie przeciwdzia³ania wypadkom,
Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obywatel- szczególn¹ uwagê zwrócono na akcje skierowane przeciwko kieruj¹cym pojazdem w stanie
skich Starostwa Powiatowego.
W trakcie spotkania Komendant Miejski PSP nietrzewym. Natomiast wród przedsiêwziêæ
przedstawi³ zebranym za³o¿enia projektowanego Zespo³u ds. Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego,
cyfrowego systemu ³¹cznoci stra¿y po¿arnych dzia³aj¹cego przy Komisji Bezpieczeñstwa i Pow powiecie. System ten, obejmuj¹cy zarówno rz¹dku Powiatu Poznañskiego, wyró¿niono injednostki PSP, jak i OSP, umo¿liwi skuteczne na- westycje podejmowane wraz z zarz¹dcami dróg,
wi¹zanie ³¹cznoci radiowej na terenie powiatu zwi¹zane ze zmian¹ organizacji ruchu w miejoraz wprowadzi rozwi¹zania techniczne wspo- scach niebezpiecznych lub z ich przebudow¹.
Na zakoñczenie spotkania Starosta zaprezenmagaj¹ce pracê stra¿aków i druhów, w tym nawigacjê GPS, podgl¹d wizyjny zdarzeñ oraz towa³ zebranym utworzony w budynku Jednointegracjê ³¹cznoci radiowej i przewodowej. stki Ratowniczo-Ganiczej nr 8 w Bolechowie
Komendant zwróci³ siê do samorz¹dowców Orodek Szkolenia Ochotniczych Stra¿y Po¿arz powiatu poznañskiego o wsparcie finansowe nych Powiatu Poznañskiego. Orodek ten, dysbudowy systemu. Wolê dofinansowania w kwo- ponuj¹cy miejscami sypialnymi i trzema salami
cie 100.000,00 z³ wyrazi³ Starosta Poznañski, wyk³adowymi, przeznaczony jest na kilkudnionatomiast wójtowie gmin Czerwonak i Komor- we szkolenia stra¿aków ochotników.
niki oraz burmistrzowie Kórnika i Swarzêdza za£ukasz Sobolewski
proponowali 10.000,00 z³. W dalszej czêci
Wydzia³ Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania
wyst¹pienia Komendant PSP przed³o¿y³ spraKryzysowego i Spraw Obywatelskich
wozdanie z realizowanych szkoleñ druhów
Odpowiadaj¹c na wnioski wójtów i burmistrzów gmin powiatu poznañskiego, Starosta
Poznañski, pe³ni¹cy obowi¹zki Przewodnicz¹cego Komisji Bezpieczeñstwa Powiatu Poznañskiego, zorganizowa³ 11 marca br. w Bolechowie
spotkanie powiêcone sprawom szeroko rozumianego bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu. W obradach wziêli udzia³ tak¿e Komendant
Miejski Policji oraz Komendant Miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Obecni byli równie¿
przedstawiciele Wielkopolskiego Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich i Zarz¹du Dróg Powiatowych
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Zarz¹dzanie kryzysowe
Podsumowanie realizacji ubieg³orocznych
dzia³añ z zakresu bezpieczeñstwa i zarz¹dzania kryzysowego by³o g³ównym tematem
spotkania dla pracowników gmin powiatu
poznañskiego, odpowiedzialnych za obronê
cywiln¹ i zarz¹dzanie kryzysowe. Spotkanie
zosta³o zorganizowane przez Wydzia³ Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
W trakcie posiedzenia omówiono m.in.
wspó³pracê Powiatowego Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego Starosty Poznañskiego i Gminnych Centrów Zarz¹dzania Kryzysowego.
Szczególn¹ uwagê zwrócono na kwestie ³¹cznoci radiotelefonicznej, przekazywania ostrze¿eñ
meteorologicznych, æwiczeñ oraz zdarzeñ o cha-

Czas walki
Swarzêdz a Powstanie Wielkopolskie
n 29 grudnia 1918 r. (podaje siê te¿ datê
30 grudnia) wyruszy³ ze Swarzêdza pierwszy
ochotniczy oddzia³ powstañczy licz¹cy oko³o
40 mê¿czyzn, przewa¿nie by³ych wojskowych,
dla wsparcia powstania.
n W styczniu 1919 r. Komisariat Rady Ludowej i Stra¿y Ludowej w Swarzêdzu, kieruj¹c
siê rozporz¹dzeniem Komisariatu Naczelnej
Rady Ludowej w Poznaniu z 9 stycznia 1919 r.,
wyda³ nastêpuj¹ce obwieszczenie, które rozwieszono w miecie:
1) Celem podtrzymywania ogólnego porz¹dku
wzywamy wszystkich bez ró¿nicy narodowoci do bezwarunkowego podporz¹dkowania siê pod nasze rozkazy (w Swarzêdzu
mieszka³y wtedy trzy narodowoci: Polacy,
Niemcy i ¯ydzi).
2) Wszelkie pisma oraz osobiste zapytania bêd¹
w tym jêzyku za³atwiane, w jakim stawiane zosta³y (dot¹d obowi¹zywa³ jêzyk niemiecki).
3) Do podejmowania rewizji domowych s¹
uprawnieni tylko ci ¿o³nierze (z patroli 

rakterze kryzysowym. Zaprezentowano tak¿e
system organizacji pracy Powiatowego Centrum
i jego wyposa¿enie. Nastêpnie Zastêpca Dyrektora Wydzia³u przedstawi³ zebranym za³o¿enia
Planu Reagowania Kryzysowego Powiatu Poznañskiego oraz plan pracy Wydzia³u na 2009
rok. Przedstawiono równie¿ g³ówne za³o¿enia
i najistotniejsze zmiany projektu ustawy o zmianie ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym.
Na zakoñczenie uczestnikom spotkania
przekazano informacje dotycz¹ce szkolenia
obronnego dla pracowników gmin oraz sporz¹dzania planów i sprawozdañ rocznych.
£ukasz Sobolewski

Wydzia³ Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

przypisek autora), którzy bia³o-czerwon¹
przepaskê z pieczêci¹ Rady Ludowej maj¹
i mog¹ siê pisemnie ostemplowan¹ legitymacj¹ powy¿szej w³adzy wykazaæ.
4) Do noszenia broni s¹ tylko te osoby uprawnione, które s¹ w posiadaniu Rady Ludowej.
5) Polowania zbiorowe oraz polowania zwyk³e
s¹ bez zezwolenia Rady Ludowej zakazane.
6) Zwraca siê uwagê na to, ¿e do ka¿dej podró¿y do Poznania potrzebny jest wykaz
(pismo z Rady Ludowej  przypisek autora),
przy czym te wykazy wa¿noæ maj¹, które od Rady Ludowej wystawione zosta³y.
n Swarzêdz w 1910 r. liczy³ 3298 mieszkañców, w tym 1927 Polaków, 1371 Niemców, 161
¯ydów. Wród ochotników-powstañców byli
rzemielnicy oraz robotnicy zatrudnieni przewa¿nie w rzemiole i rolnictwie. Jak wynika ze
szcz¹tkowych danych, w walkach na frontach
zachodnim i pó³nocno-wschodnim bra³o udzia³
oko³o 130 ochotników, natomiast oko³o 50
s³u¿y³o na miejscu w Stra¿y Obywatelskiej,
a nastêpnie w Stra¿y Ludowej. W sumie by³o
wiêc to oko³o 180 mê¿czyzn.
Fragmenty artyku³u Floriana Fiedlera pochodz¹ z publikacji Powstanie Wielkopolskie. Mieszkañcy Swarzêdza
w zwyciêskim zrywie niepodleg³ociowym 1918-1919.
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Projekt PL0225
PL0225 Poprawa komunikacji spo³ecznej w powiatach i gminach
to nazwa projektu, realizowanego przez Fundacjê Informatyki i Zarz¹dzania w £odzi, którego Partnerem jest m.in. Powiat Poznañski.
Celem przedsiêwziêcia, realizowanego na
terenie ca³ej Polski w okresie od sierpnia 2008
roku do lipca 2010 roku, jest poprawa komunikacji spo³ecznej oraz promowanie rozwoju na
szczeblu lokalnym w powiatach i gminach.
Dziêki dofinansowaniu ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego przeprowadzane
s¹ bezp³atne szkolenia dla pracowników jednostek samorz¹du terytorialnego, które maj¹
status Partnera Projektu. Tematyka kursów
obejmuje m.in.:
 elektroniczny obieg dokumentów oraz
elektroniczn¹ archiwizacjê danych,
 elektroniczne us³ugi i metody komunikacji z wykorzystaniem e-formularzy oraz
e-podpisu,
 udostêpnianie informacji publicznej
przez Internet oraz przy pomocy technik
informatycznych,
 tworzenie stron internetowych, serwisów
instytucji publicznych,
 prawo zwi¹zane z wdra¿aniem e-us³ug
publicznych,
 bezpieczeñstwo pracy w sieci wewnêtrznej urzêdu oraz w Internecie,

 techniczne problemy obs³ugi e-us³ug
opartych na dwustronnej komunikacji,
 kursy z jêzyka angielskiego i niemieckiego.
Szkolenia odbywaj¹ siê w formie:
 seminariów  organizowanych bezporednio u Partnera,
 warsztatów  zajêæ praktycznych,
 konferencji szkoleniowych  ³¹cz¹cych
wyk³ad seminaryjny z warsztatem praktycznym,
 platformy kursów e-learning  umo¿liwiaj¹cej zdalne nauczanie oraz usystematyzowanie wiedzy przekazywanej
podczas szkoleñ.
Szczegó³owe informacje na temat projektu
mo¿na uzyskaæ na stronach:
www.pks.fiiz.pl
www.kursy.fiiz.pl
www.eog.gov.pl
www.eeagrants.org
Fundacja Informatyki
i Zarz¹dzania w £odzi

II Forum Gospodarcze
Aglomeracji Poznañskiej
Wielkopolska Izba Przemys³owo-Handlowa wraz ze wspó³organizatorami zapraszaj¹
do uczestnictwa w drugiej edycji Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznañskiej.
Forum odbêdzie siê w dniach 2-3 kwietnia 2009 roku, w Hotelu Andersia w Poznaniu.
Wiêcej informacji na www.forumgospodarcze.com.
Partnerami merytorycznymi wydarzenia s¹ firmy doradcze DGA S.A. i Ernst & Young.
Wspó³organizatorem Forum jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
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Biuletyn Powiatu Poznañskiego

STRONA DLA KONSUMENTA
W supermarkecie

Pani Alina opuszcza³a supermarket. Przy
wyjciu zatrzyma³ j¹ pracownik ochrony i za¿¹da³ pokazania zawartoci torby. Czy dzia³anie ochroniarza by³o zgodne z przepisami?

argument si³y

Uprawnienia ochrony reguluj¹ przepisy
ustawy o ochronie osób i mienia (art. 36-38
ustawy). W myl tej ustawy w skrajnych przypadkach mo¿liwe jest u¿ycie przymusu bezporedniego, tj. si³y fizycznej, w postaci chwytów
obezw³adniaj¹cych i podobnych technik obrony, kajdanek, pa³ek i psów obronnych. Dopuszczalne jest nawet u¿ycie paralizatorów
elektrycznych, broni gazowej, rêcznych miotaczy gazu, a nawet broni palnej.

bezpieczeñstwo zakupów

Uprawnienia wynikaj¹ce z powy¿szej ustawy nie obejmuj¹ przegl¹dania zawartoci baga¿y i odzie¿y konsumenta, nawet w wypadku
podejrzenia, ¿e ten wynosi towar. Tego typu

dzia³ania mog¹ podejmowaæ jedynie s³u¿by
porz¹dkowe organizatora imprezy masowej,
w tym pracownicy agencji ochrony osób lub
mienia. Sprawdzanie zawartoci baga¿y i odzie¿y mo¿liwe jest w przypadku podejrzenia o posiadanie broni lub innych niebezpiecznych
przedmiotów, takich jak: materia³y wybuchowe, wyroby pirotechniczne, ale tak¿e napoje
alkoholowe, rodki odurzaj¹ce i substancje psychotropowe.

si³a argumentów

Podsumowuj¹c, pracownicy ochrony sklepów nie maj¹ prawa przegl¹dania naszych
baga¿y, choæ niestety czêsto siê zdarza, i¿ uzurpuj¹ sobie to prawo. Warto wtedy przypomnieæ
odpowiednie przepisy, a przy okazji nadmieniæ,
¿e podstaw prawnych nie ma tak¿e obowi¹zek pozostawiania toreb i baga¿y przed wejciem na salê sklepow¹.
Marek Radwañski

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Doroczny konkurs prac doktorskich
Komitetu Regionów Unii Europejskiej
Celem konkursu, którego tematem s¹
samorz¹dy terytorialne Unii Europejskiej, jest
nagrodzenie prac doktorskich powsta³ych na
wy¿szych uczelniach pañstw cz³onkowskich
UE. Adresowany jest on do osób, które uzyska³y dyplom doktorski w roku 2007 lub 2008.
Prace musz¹ byæ:
 napisane w jednym z jêzyków urzêdowych
Unii Europejskiej,
 dostarczone w dwóch egzemplarzach (jedna wersja papierowa, druga elektroniczna),
 opatrzone streszczeniem w jêzyku angielskim lub francuskim (maksimum trzy strony), prezentuj¹cym pracê i omawiaj¹cym
jej problematykê.
Do prac nale¿y do³¹czyæ ¿yciorys w jêzyku angielskim lub francuskim oraz wiadectwo
otrzymania doktoratu.
Wyboru prac dokona komisja z³o¿ona
z niezale¿nych jurorów (profesorów lub wyk³adowców wy¿szych uczelni i przynajmniej

jednego cz³onka lub zastêpcy cz³onka Komitetu Regionów). Decyzje tej komisji nie podlegaj¹ odwo³aniu.
Laureat pierwszej nagrody otrzyma kwotê
6000 euro. Jury ma równie¿ prawo przyznaæ do
czterech wyró¿nieñ w wysokoci 2000 euro. Uroczyste wrêczenie nagród odbêdzie siê podczas
sesji plenarnej Komitetu Regionów. Laureaci
zostan¹ zaproszeni przez Komitet Regionów.
Adres nadsy³ania prac: Comité des régions,
Direction des Travaux Consultatifs (VMA 853),
rue Belliard 101, B  1040 Bruxelles.
Termin nadsy³ania prac wraz z kompletem
dokumentów: Kandydaci obowi¹zani s¹ wys³aæ
komplet dokumentów w jednej przesy³ce do
25 maja 2009 r., wed³ug daty stempla pocztowego.
UWAGA: Regulamin dostêpny jest na stronie internetowej: http://www.cor.europa.eu/
fr/documents/thesis_competitions.htm
Komitet Regionów Unii Europejskiej
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Pingpongowe sukcesy radnych
W tym roku ju¿ po raz dziesi¹ty zosta³y
zorganizowane Regionalne Zawody Samorz¹dowców w Tenisie Sto³owym. Tak jak w poprzednich latach, w zawodach wziê³a udzia³
grupa radnych powiatu poznañskiego.
Witkowska sala gimnastyczna sta³a siê 14
lutego br. miejscem rywalizacji blisko 70 osób
 przedstawicieli 20 gmin i 7 powiatów. Powiat
poznañski reprezentowali radni: Marek Lis
(Swarzêdz), Wojciech Perdoch (Kleszczewo)
i Marek Serwatkiewicz (Kórnik), wsparci siln¹

Zdjêcie: Organizatorzy
Zwyciêscy Radni Powiatu Poznañskiego: Marek Lis
(na podium), Wojciech Perdoch oraz Marek
Serwatkiewicz (poni¿ej)

dru¿yn¹ gminy Kórnik, prowadzon¹ przez burmistrza Jerzego Lechnerowskiego i wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej Romana Genstwê.
Ponadpiêciogodzinna walka da³a rezultaty,
zapewniaj¹c naszym radnym pierwsze miejsce
w kategorii powiatów i dodatkowo miejsce pi¹te
dla Wojciecha Perdocha za wyniki indywidualne. W kategorii gmin Kórnik zaj¹³ zaszczytne
miejsce drugie. Zdobyty przez reprezentacjê
powiatu puchar przekazano Przewodnicz¹cemu
Rady Powiatu Poznañskiego na XVII Sesji Rady
Powiatu.
Celem imprezy by³a popularyzacja tenisa
sto³owego, integracja rodowisk samorz¹dowych oraz wyrabianie wród uczestników
nawyku aktywnego wypoczynku. Jej organizatorami byli: Urz¹d Marsza³kowski w Poznaniu,
Stowarzyszenie M³odych Wielkopolan w Poznaniu, WZTS w Poznaniu oraz Urz¹d Gminy
i Miasta w Witkowie.
Odniesione zwyciêstwo to czwarty sukces
naszych radnych w sportowej rywalizacji samorz¹dowców. Ju¿ dzi zachêcamy radnych
gminnych i powiatowych do udzia³u w przysz³orocznej rywalizacji.
Marek Serwatkiewicz

Radny Powiatu Poznañskiego

Zapraszamy do nie¿ycowego Jaru
Wie Starczanowo  po³o¿ona w gminie
Murowana Golina  lada chwila prze¿ywaæ
bêdzie prawdziwe oblê¿enie turystów. Wszystko z powodu rozpoczynaj¹cego siê w³anie
okresu kwitnienia nie¿ycy wiosennej. Ów bia³y kwiat, wystêpuj¹cy g³ównie w Sudetach
i Karpatach, jest zagro¿ony wyginiêciem, dlatego podlega cis³ej ochronie gatunkowej.
W zwi¹zku z powy¿szym 1 maja 1975 roku
miejsce wystêpowania nie¿ycy niedaleko Starczanowa zosta³o objête ca³kowit¹ ochron¹
poprzez utworzenie Rezerwatu nie¿ycowy
Jar, zajmuj¹cego powierzchniê 9,46 ha.
Jak dotrzeæ do rezerwatu?
Najprociej ze wsi Starczanowo, do której
prowadz¹ dwie drogi:
10
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 z Murowanej Goliny (jad¹c od Poznania,
w miecie pierwsza ulica w lewo za cmentarzem) drog¹ asfaltow¹ przez Mciszewo,
 z Uchorowa (jad¹c z Obornik do Murowanej Goliny, w Uchorowie nale¿y skrêciæ
w prawo) drog¹ gruntow¹.
Spacer nie¿ycowym Jarem, us³anym bia³ym
kobiercem kwiatów, w coraz bardziej wiosennej
aurze jest doskona³¹ propozycj¹ na spêdzenie
wolnego czasu. A zatem zapraszamy do nie¿ycowego Jaru!
Roma Dukat

Urz¹d Miasta
i Gminy Murowana Golina
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

UCHWA£Y
podjête na Sesji Rady
23 lutego 2009 r.

Powiatu

Uchwa³a nr XXVII/210/III/2009
Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 23 lutego 2009 r.
w sprawie: podwy¿szenia zrycza³towanej kwoty
na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu
Dziecka w Swarzêdzu.
Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113,
poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr
214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568;
Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r.
nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz.
1111; nr 223, poz. 1458) w zwi¹zku z art. 85, ust.
3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 115, poz.
728; nr 171, poz. 1056; nr 216, poz. 1367; nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33) oraz § 2,
ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Polityki Spo³ecznej
z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia zrycza³towanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bie¿¹ce funkcjonowanie placówki rodzinnej
(Dz.U. nr 245, poz. 2461; Dz.U. z 2007 r. nr 201,
poz. 1458) Rada Powiatu Poznañskiego uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
Zrycza³towana kwota na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzêdzu wynosi 40%
podstawy okrelonej w art. 78, ust. 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 115, poz. 728; nr 171, poz.
1056; nr 216, poz. 1367; nr 223, poz. 1458; Dz.U.
z 2009 r. nr 6, poz. 33).
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Poznañskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r.

Poznañskiego

w

dniu

Uzasadnienie:
Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzêdzu
zwróci³a siê do Powiatu Poznañskiego z wnioskiem
o rozwa¿enie mo¿liwoci podwy¿szenia zrycza³towanej kwoty na utrzymanie dziecka w podleg³ej placówce.
Na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 19.10.2007 r. zmieniaj¹cego
rozporz¹dzenie w sprawie okrelenia zrycza³towanej
kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bie¿¹ce
funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz.U. z 2007 r.
nr 201, poz. 1458) zrycza³towana kwota wynosi nie
mniej ni¿ 34% podstawy okrelonej w art. 78, ust. 2
ustawy o pomocy spo³ecznej (1647 z³), co stanowi
kwotê nie mniej ni¿ 559,98 z³ miesiêcznie. Taka
kwota by³a wyp³acana w 2008 r. na jedno dziecko
w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzêdzu.
Zgodnie z art. 85, ust. 3 ustawy o pomocy spo³ecznej zrycza³towana kwota na utrzymanie dziecka
w placówce mo¿e zostaæ zwiêkszona przez Radê Powiatu w drodze uchwa³y.
Zrycza³towan¹ kwotê na utrzymanie dziecka przeznacza siê na:
1) wy¿ywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka,
2) wyposa¿enie w:
 odzie¿, obuwie, bieliznê i inne przedmioty
osobistego u¿ytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka,
 rodki higieny osobistej,
3) podrêczniki, pomoce i przybory szkolne,
4) koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego
pobytu poza placówk¹,
5) zajêcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
6) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego
dziecka,
7) miesiêczn¹ drobn¹ kwotê do dysponowania przez
dziecko,
8) op³atê za pobyt w bursie lub internacie, je¿eli
dziecko uczy siê poza miejscowoci¹, w której
mieci siê placówka.
Proponuje siê podwy¿szenie zrycza³towanej kwoty
na utrzymanie dziecka w placówce do wysokoci
40% podstawy okrelonej w art. 78, ust. 2 ustawy
o pomocy spo³ecznej, co stanowiæ bêdzie 658 z³ mie-
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siêcznie na jedno dziecko. Obecnie w placówce
przebywa 7 dzieci. Jednoczenie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w placówce rodzinnej mo¿e
przebywaæ od 4 do 8 dzieci.
Przy za³o¿eniu, ¿e od marca 2009 r. w placówce rodzinnej w Swarzêdzu bêdzie przebywaæ 8 dzieci, roczny
koszt zrycza³towanej kwoty na ich utrzymanie wyniesie 61.928 z³ (7 dzieci x 2 miesi¹ce x 658 z³ + 8 dzieci
x 10 miesiêcy x 658 z³). W planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzêdzu w 2009 r. na wyp³aty rycza³tu zosta³a zaplanowana kwota 62.000 z³.
Wobec powy¿szego podjêcie niniejszej uchwa³y jest
uzasadnione.
Uchwa³a nr XXVII/211/III/2009
Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 23 lutego 2009 r.
w sprawie: okrelenia realizowanych przez Powiat Poznañski zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych
oraz wysokoci rodków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, przeznaczonych na realizacjê tych zadañ w roku 2009.
Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr
62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr
200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr
162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; nr
214, poz. 1806; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458),
art. 35a, ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 14,
poz. 92; nr 237, poz. 1652; Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz.
33) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 13
maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania
rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych samorz¹dom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2003 r. nr 88, poz. 808; Dz.U.
z 2006 r. nr 237, poz. 1713; Dz.U. z 2007 r. nr 243,
poz. 1782; Dz.U. z 2008 r. nr 207, poz. 1297) Rada
Powiatu Poznañskiego uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
rodki finansowe Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w kwocie
3.567.556 z³ przeznacza siê na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ okrelonych w ustawie o rehabilitacji
12
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zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych:
1) rehabilitacja zawodowa osób niepe³nosprawnych
 ³¹czna kwota 456.000 z³, w tym:
a) przyznawanie osobom niepe³nosprawnym
jednorazowych rodków na podjêcie dzia³alnoci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wk³adu do spó³dzielni socjalnej (art. 12a),
b) dokonywanie zwrotu kosztów wyposa¿enia stanowiska pracy osoby niepe³nosprawnej (art. 26e),
c) finansowanie wydatków na instrumenty lub
us³ugi rynku pracy okrelone w ustawie i promocji w odniesieniu do osób niepe³nosprawnych zarejestrowanych jako poszukuj¹ce
pracy nie pozostaj¹ce w zatrudnieniu zgodnie
z art. 11 (art. 35a, ust. 1, pkt 6a),
d) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepe³nosprawnych (art. 40),
e) czêciowy zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepe³nosprawnej z tytu³u przez Powiatowy
Urz¹d Pracy w Poznaniu w 2008 do realizacji
w roku 2009 (art. 26f),
2) rehabilitacja spo³eczna  ³¹czna kwota 3.111.556 z³,
w tym:
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepe³nosprawnych,
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki
pomocnicze przyznawane osobom niepe³nosprawnym na podstawie odrêbnych przepisów,
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu siê i technicznych
w zwi¹zku z indywidualnymi potrzebami osób
niepe³nosprawnych,
e) dofinansowanie kosztów tworzenia i dzia³ania
warsztatów terapii zajêciowej.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Starocie Poznañskiemu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych przekazuje rodki samorz¹dom powiatowym
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

zgodnie z zasadami okrelonymi w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania rodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
samorz¹dom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. nr
88, poz. 808 z pón. zm.) z uwzglêdnieniem zmian
obowi¹zuj¹cych od 1 stycznia 2009 r. (Dz.U. z 2008 r.
nr 207, poz. 1297).
Pismem z dnia 29 stycznia 2009 r. nr WF/74w/2009
Starosta Poznañski zosta³ poinformowany o podziale
rodków, przewidzianych w planie finansowym
PFRON na rok 2009, na zadania realizowane na
rzecz osób niepe³nosprawnych przez samorz¹dy
powiatowe.
Zgodnie z art. 35a, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz.U.
z 2008 r. nr 14, poz. 92 z pón. zm.) do zadañ Powiatu nale¿y podejmowanie dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych w zakresie rehabilitacji spo³ecznej
i zawodowej, w tym dofinansowanie kosztów tworzenia i dzia³ania warsztatów terapii zajêciowej.
Na podstawie art. 35a, ust. 3 ww. ustawy Rada Powiatu posiada wy³¹czn¹ kompetencjê do okrelenia zadañ,
na które przeznacza rodki uzyskane z Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Wobec powy¿szego, aby mo¿liwe by³o wydatkowanie
przekazanych rodków na 2009 rok, konieczne jest
podjêcie niniejszej uchwa³y okrelaj¹cej zadania, na
które powy¿ej wskazane rodki zostan¹ wykorzystane.
Uchwa³a nr XXVII/212/III/2009
Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 23 lutego 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia zestawieñ podzia³u
rodków bud¿etowych 2009 r. na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r. nr 23,
poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153,
poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr
102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458)
w zwi¹zku z art. 81, ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-

mi (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. nr 96, poz. 959; nr 238, poz. 2390; Dz.U.
z 2006 r. nr 50, poz. 362; nr 126, poz. 875) oraz
uchwa³y nr XLV/406/II/2006 Rady Powiatu Poznañskiego z dnia 17 padziernika 2006 r. w sprawie
okrelenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Rada Powiatu Poznañskiego uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zatwierdza siê zestawienie podzia³u rodków bud¿etowych w 2009 r. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zestawienie to stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Poznañskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W dniu 17 padziernika 2006 r. Rada Powiatu Poznañskiego podjê³a uchwa³ê nr XLV/406/II/2006
w sprawie okrelenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków. Po zakoñczeniu naboru wniosków Zarz¹d
Powiatu Poznañskiego powo³a³ komisjê, która na
posiedzeniu w dniu 3 lutego 2009 r. dokona³a
podzia³u rodków bud¿etowych przeznaczonych na
opiekê nad zabytkami.
Rozpatrywanie wniosków odbywa³o siê poprzez:
 ocenê przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 uwzglêdnienie wysokoci rodków publicznych
przeznaczonych na realizacjê zadania,
 ocenê stanu zachowania zabytku; jako priorytetowe by³y traktowane zabytki szczególnie cenne,
a zagro¿one degradacj¹.
Dofinansowane zosta³y te zabytki, które znajduj¹ siê
w z³ym stanie technicznym oraz posiadaj¹ istotne
znaczenie zabytkowe, historyczne lub naukowe dla
powiatu poznañskiego. Preferowano przy tym dofinansowanie robót konserwatorskich, natomiast
projekty na opracowanie prac konserwatorskich i restauratorskich zosta³y dofinansowane w mniejszym
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stopniu, aby zachêciæ w³acicieli do kontynuowania
prac.
Zatwierdzone przez Radê Powiatu Poznañskiego
zestawienia podzia³u rodków bud¿etowych bêd¹
stanowi³y podstawê do zawierania umów z wykonawcami zadañ.
Uchwa³a nr XXVII/213/III/2009
Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 23 lutego 2009 r.
w sprawie: zamiaru likwidacji Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Kostrzynie.
Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 1 i art. 12, pkt 8, lit. i
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze
zm.) oraz art. 59, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. nr
256 ze zm.) Rada Powiatu Poznañskiego uchwala,
co nastêpuje:
§ 1.
Rada Powiatu Poznañskiego wyra¿a wolê likwidacji Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Kostrzynie,
ul. Szymañskiego 1A, wchodz¹cej w sk³ad Zespo³u
Szkó³ nr 1 im. Powstañców Wielkopolskich w Swarzêdzu.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Poznañskiego.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Zasadnicza Szko³a Zawodowa w Kostrzynie nie prowadzi naboru ju¿ od trzech lat. Z pocz¹tkiem roku
szkolnego 2008/2009 kilku uczniów z ostatniej programowo klasy zosta³o przeniesionych, za zgod¹ rodziców, do zasadniczej szko³y zawodowej
w Swarzêdzu. Uczniowie ci uczêszczaj¹ obecnie do
Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Zespole Szkó³
nr 1 w Swarzêdzu. Wobec zakoñczenia przez Dyrektora ZS nr 1 procedury likwidacyjnej zobowi¹zañ
wobec nauczycieli i gminy, najlepszym rozwi¹zaniem pozostaje likwidacja Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Kostrzynie.
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Uchwa³a nr XXVII/214/III/2009
Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 23 lutego 2009 r.
w sprawie: zmiany bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2009.
Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz.
220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr 153, poz.
1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U.
z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102,
poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U.
z 2008 r. nr 180, poz. 1111), art. 165, art. 166, art.
173 i art. 184, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. nr 169, poz. 1420 ze
zm.: Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104; Dz.U.
z 2006 r. nr 45, poz. 319; nr 104, poz. 708; nr 170,
poz. 1217 i 1218; nr 187, poz. 1381; nr 249, poz.
1832; Dz.U. z 2007 r. nr 82, poz. 560; nr 88, poz.
587; nr 115, poz. 791; nr 140, poz. 984; Dz.U.
z 2008 r. nr 180, poz. 1112) Rada Powiatu Poznañskiego uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale nr XXV/198/III/2008 z dnia 17 grudnia
2008 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2009, zmienionej uchwa³¹ Rady
z dnia 28 stycznia 2009 r., nr XXVI/209/III/2009,
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W paragrafie 1:
1. Zwiêksza siê o kwotê 4.302.408 z³ dochody bud¿etu Powiatu Poznañskiego, które po zmianach
wynosz¹ 172.272.283 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1), w tym:
1) zwiêksza siê o 4.302.408 z³ dochody bie¿¹ce,
które po zmianie wynosz¹ 165.804.163 z³,
(zgodnie z za³¹cznikiem nr lA), nie zmieniaj¹
siê dochody maj¹tkowe, które wynosz¹
6.468.120 z³, zmniejsza siê o kwotê 24.359 z³
dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej, które po zmianach
wynosz¹ 6.714.637 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1).
W dochodach, o których mowa w ust. 1, zmienia siê:
2) zwiêksza siê o kwotê 2.011.776 z³ dochody
pochodz¹ce ze rodków pomocowych, które
po zmianie wynosz¹ 6.421.845 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1D).
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§ 2.
W paragrafie 2 uchwa³y bud¿etowej:
1. Zwiêksza siê o kwotê 4.302.408 z³ wydatki bud¿etu Powiatu Poznañskiego, które po zmianie
wynosz¹ 184.966.025 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2), w tym:
 zmniejsza siê o kwotê 24.359 z³ wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, które po zmianach wynosz¹ 6.714.637 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2).
2. W wydatkach okrelonych w § 2, ust. 1 zmienia siê:
1) zwiêksza siê o 3.214.208 z³ wydatki bie¿¹ce,
które po zmianach wynosz¹ 146.312.390 z³,
w tym:
a) zwiêksza siê o 284.480 z³ wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynosz¹ 69.586.353 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 3),
c) zwiêksza siê o kwotê 43.892 z³ wysokoæ
dotacji bie¿¹cych i wp³at do bud¿etu
pañstwa, które po zmianach wynosz¹
14.849.651 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 5),
2) zwiêksza siê o 1.088.200 z³ wydatki maj¹tkowe, które po zmianie wynosz¹ 38.653.635 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 6).
3. Zwiêksza siê o kwotê 1.785.530 z³ wydatki na
realizacjê projektów ze rodków pomocowych,
które po zmianach wynosz¹ 9.327.314 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 7).
§ 3.
W paragrafie 4 uchwa³y bud¿etowej zmienia siê plan
przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 9).
§ 4.
W paragrafie 8 uchwa³y bud¿etowej zmienia siê:
1. zwiêksza siê o kwotê 124.929 z³ rezerwê ogóln¹,
która po zmianach wynosi 785.217 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2),
3. zwiêksza siê o kwotê 1.396.266 z³ rezerwê na
zadania z zakresu owiaty i wychowania, która po
zmianach wynosi 1.496.266 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2).
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Poznañskiego.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie:
DOCHODY
Zwiêksza siê wysokoæ dochodów bud¿etowych
o kwotê 4.302.408 z³, w tym:
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zmniejsza siê o kwotê 24.359 z³, zmiany
obejmuj¹:
l. W dz. 700, rozdz. 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomociami, zwiêksza siê wysokoæ dotacji w § 2110 o kwotê 31.841 z³,
w tym:
a) Na podstawie zawiadomienia Wojewody
Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-14/09
z dnia 29.01.2009 r. zwiêksza siê o kwotê
25.569 z³ wysokoæ dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa na uregulowanie
odszkodowania na rzecz osób fizycznych
za przejête z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomoci pod drogê publiczn¹ powiatow¹.
b) Na podstawie zawiadomienia Wojewody
Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-27/09
z dnia 12.02.2009 r. zwiêksza siê o kwotê
6.272 z³ wysokoæ dotacji z przeznaczeniem
na sfinansowanie wymagalnych zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa na uregulowanie odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz
osób fizycznych za przejête z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomoci pod drogê publiczn¹ wojewódzk¹.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody
Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-4/09 z dnia
10.02.2009 r. o ostatecznych kwotach dotacji
celowych na 2009 rok zmniejsza siê wysokoæ
dotacji w dz. 852, rozdz. 85203  Orodki
wsparcia, w § 2110 o kwotê 56.200 z³, po
zmianach dotacja wynosi 236.000 z³.
II. Dochody w³asne zwiêksza siê o kwotê 4.326.767 z³,
zmiany obejmuj¹:
l. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4-4820-33/2009 z dnia 31.01.2009 r.
o wynikaj¹cych z ustawy bud¿etowej rocznych kwotach czêci subwencji ogólnej oraz
kwocie udzia³u we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) w dz. 756, rozdz. 75622  Udzia³y powiatów w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu, w § 0010  Podatek dochodowy
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od osób fizycznych  zmniejsza siê wysokoæ dochodów o kwotê 2.411 z³, po zmianach udzia³ wynosi 73.647.806 z³,
b) w dz. 758, rozdz. 75801  Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jst, w § 2920
zwiêksza siê o kwotê 183.683 z³, po zmianach subwencja wynosi 35.137.128 z³,
c) w dz. 758, rozdz. 75832  Czêæ równowa¿¹ca subwencji ogólnej dla powiatów,
w § 2920 zmniejsza siê o kwotê 2.324 z³, po
zmianach subwencja wynosi 4.779.215 z³.
2. W dz. 600, rozdz. 60014  Drogi publiczne
powiatowe, zwiêksza siê wysokoæ dochodów
w § 2910 o kwotê 30.000 z³, w zwi¹zku ze
zwrotem niewykorzystanych rodków finansowych z Gminy Murowana Golina z 2008
roku, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji pn. Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Golinie.
3. W dz. 750, rozdz. 75020  Starostwa powiatowe, zwiêksza siê wysokoæ dochodów
w § 2710 o kwotê 10.654 z³, w zwi¹zku z planowanym przyjêciem pomocy finansowej
z Gminy Murowana Golina, z przeznaczeniem na dofinansowanie dzia³alnoci Filii Wydzia³u Komunikacji i Transportu.
4. W dz. 758, rozdz. 75814  Ró¿ne rozliczenia
finansowe, zwiêksza siê wysokoæ dochodów
w § 0970  Wp³ywy z ró¿nych dochodów 
o kwotê 1.324.254 z³, w zwi¹zku z niewykorzystaniem rodków na realizacjê wydatków
niewygasaj¹cych z up³ywem 2008 roku.
5. W dz. 801, rozdz. 80195  Pozosta³a dzia³alnoæ, zwiêksza siê wysokoæ dochodów
o kwotê 1.396.266 z³ w § 8545  rodki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego  przy
za³o¿eniu zwiêkszonego kursu euro z 3,30 z³
do 4,41 z³.
6. W dz. 853, rozdz. 85333  Powiatowe urzêdy
pracy, zwiêksza siê wysokoæ dochodów
w § 2910 z tytu³u zwrotu dotacji w kwocie
ogó³em 5.349 z³, w zwi¹zku z otrzymaniem
niewykorzystanych rodków finansowych,
dotycz¹cych projektu realizowanego przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Poznaniu w ramach Dzia³ania 1.6 pn. Byæ aktywn¹.
7. W dz. 853, rozdz. 85395  Pozosta³a dzia³alnoæ, zwiêksza siê wysokoæ dochodów o kwotê ogó³em 648.096 z³, z przeznaczeniem na
sfinansowanie projektu systemowego realizowanego przez PCPR w Poznaniu pn. Pokonaæ
wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja
16
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osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
z powiatu poznañskiego. Projekt jest wspó³finansowany ze rodków EFS (94,97%) oraz
z bud¿etu pañstwa (5,03%).
8. W dz. 900, rozdz. 90002  Gospodarka odpadami zwiêksza siê wysokoæ dochodów
o kwotê 15.000 z³, w § 2310  Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jst  w zwi¹zku z planowanym przyjêciem rodków z Gminy Luboñ na realizacjê
programu likwidacji wyrobów azbestowych
na terenie powiatu poznañskiego.
9. W dz. 900, rozdz. 90011  Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej, zwiêksza
siê wysokoæ dochodów o kwotê 718.200 z³
w § 2440  Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych 
w zwi¹zku z planowanym przyjêciem rodków na realizacjê programu likwidacji wyrobów azbestowych na terenie powiatu
poznañskiego, wspó³finansowanego ze rodków gmin oraz WFOiGW, w tym:
 kwota 247.200 z³  rodki pochodz¹ce
z WFOiGW,
 kwota 471.000 z³  rodki z gmin powiatu
poznañskiego.
WYDATKI
Zwiêksza siê wysokoæ wydatków bud¿etu o kwotê
4.302.408 z³, zmiany obejmuj¹:
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rz¹dowej zmniejsza siê o kwotê 24.359 z³, zmiany
obejmuj¹:
1. W dz. 700, rozdz. 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomociami, zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
o kwotê 31.841 z³, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa, na uregulowanie odszkodowania
na rzecz osób fizycznych za przejête z dniem
1 stycznia 1999 r. nieruchomoci pod drogê
publiczn¹ powiatow¹ i wojewódzk¹.
2. W dz. 852, rozdz. 85203  Orodki wsparcia,
zmniejsza siê wysokoæ wydatków o kwotê
56.200 z³, z przeznaczeniem na dotacjê celow¹ udzielan¹ z bud¿etu powiatu na sfinansowanie zadañ realizowanych przez fundacjê.
II. Wydatki na zadania w³asne zwiêksza siê o kwotê 4.326.767 z³, zmiany obejmuj¹:
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

1. W dz. 600, rozdz. 60016  Drogi publiczne
gminne, zwiêksza siê wysokoæ wydatków
maj¹tkowych o kwotê 30.000 z³, z przeznaczeniem na pomoc finansow¹ dla Gminy
Murowana Golina, której celem jest wspólna realizacja inwestycji pn. Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Golinie.
2. W dz. 630, rozdz. 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zmniejsza siê
wysokoæ wydatków na dotacje z bud¿etu
o kwotê 57.500 z³ i przenosi siê do rozdz.
92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu, w zwi¹zku z planowanym przyznaniem przez Zarz¹d Powiatu dotacji na wsparcie realizacji zadañ z tej dziedziny.
3. W dz. 750, rozdz. 75020  Starostwa powiatowe,
zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 10.654 z³, z przeznaczeniem na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ urzêdu.
4. W dz. 758, rozdz. 75818  Rezerwy ogólne
i celowe, zwiêksza siê wysokoæ rezerwy
ogólnej o kwotê 124.929 z³.
5. W dz. 801, rozdz. 80102  Szko³y podstawowe specjalne, przenosi siê rodki finansowe
w kwocie 6.000 z³ z pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych na wydatki maj¹tkowe, zwi¹zane
z zakupem kserokopiarki na potrzeby funkcjonowania Klas ¯ycia w SOSW w Mosinie.
6. W dz. 801, rozdz. 80130  Szko³y zawodowe,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê
31.330 z³, z przeznaczeniem na wydatki na
wynagrodzenia i pochodne, w zwi¹zku z realizacj¹ projektu pn. Centra kszta³cenia na odleg³oæ na wsiach przez ZS w Rokietnicy.
7. W dz. 801, rozdz. 80195  Pozosta³a dzia³alnoæ, zwiêksza siê wysokoæ wydatków
o kwotê 2.720.266 z³, zmiany obejmuj¹:
a) wprowadza siê zmiany w planie pomiêdzy
paragrafami wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ projektu pn. Promocja zdrowia
poprzez sport  zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie
poznañskim w zwi¹zku z dofinansowaniem
zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 85%,
b) zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych przeznaczonych na realizacjê projektu
budowy boisk przyszkolnych o kwotê
1.324.000 z³,
c) przenosi siê rodki finansowe w kwocie
200.000 z³, z wydatków maj¹tkowych
przeznaczonych na realizacjê projektu bu-

8.

9.

10.

11.

12.

dowy boisk przyszkolnych, na pozosta³e
wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z przeprowadzeniem prac przygotowawczych w placówkach owiatowych powiatu poznañskiego,
d) zwiêksza siê rezerwê celow¹ na zadania
owiatowe o kwotê 1.396.266 z³, z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn.
Promocja zdrowia poprzez sport  zespó³
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim. rodki
pochodz¹ z likwidacji wydatków niewygasaj¹cych z 2008 roku oraz ró¿nic kursowych, przyjêtych w projekcie bud¿etu na
2009 rok.
W dz. 851, rozdz. 85195  Pozosta³a dzia³alnoæ, zwiêksza siê wysokoæ wydatków zwi¹zanych ze zwrotem dotacji w kwocie 254 z³,
z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych rodków finansowych otrzymanych
z Gminy Mosina w 2008 r. na zakup sprzêtu
medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.
W dz. 852, rozdz. 85204  Rodziny zastêpcze,
przenosi siê rodki finansowe w kwocie
13.434 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych,
do rozdz. 85395  Pozosta³a dzia³alnoæ,
z przeznaczeniem na wk³ad w³asny projektu
systemowego realizowanego przez PCPR
w Poznaniu pn. Pokonaæ wykluczenie.
Wszechstronna aktywizacja osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym z powiatu
poznañskiego.
W dz. 852, rozdz. 85295  Pozosta³a dzia³alnoæ, przenosi siê rodki finansowe pomiêdzy
paragrafami wydatków na dotacje celowe
udzielane z bud¿etu Powiatu na dofinansowanie zadañ zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozosta³ym jednostkom w zakresie
pomocy spo³ecznej.
W dz. 853, rozdz. 85333  Powiatowe urzêdy
pracy, zwiêksza siê wysokoæ wydatków na
dotacje o kwotê ogó³em 28.038 z³, w zwi¹zku ze zwrotem do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej niewykorzystanych rodków
finansowych, dotycz¹cych projektu realizowanego przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Poznaniu w ramach Dzia³ania 1.6 pn. Byæ
aktywn¹.
W dz. 853, rozdz. 85395  Pozosta³a dzia³alnoæ, zwiêksza siê wysokoæ wydatków
o kwotê ogó³em 661.530 z³, z przeznaczeniem
na sfinansowanie projektu systemowego realizowanego przez PCPR w Poznaniu pn.
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Pokonaæ wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym z powiatu poznañskiego, Projekt
jest wspó³finansowany ze rodków EFS
(94,97%), z bud¿etu pañstwa (5,03%) oraz ze
rodków w³asnych w kwocie 13.434 z³, w tym:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne
kwota 253.150 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce kwota 394.946 z³.
13. W dz. 900, rozdz. 90002  Gospodarka odpadami, zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych
wydatków bie¿¹cych o kwotê 733.200 z³,
z przeznaczeniem na realizacjê programu likwidacji wyrobów azbestowych na terenie
powiatu poznañskiego, wspó³finansowanego
ze rodków gmin oraz WFOiGW.
14. W dz. 921, rozdz. 92120  Ochrona zabytków
i opieka nad zabytkami, przenosi siê rodki
finansowe w kwocie 71.800 z³ z wydatków
maj¹tkowych na wydatki na dotacje udzielane z bud¿etu, w zwi¹zku z planowanym przyznaniem dotacji na realizacjê zadañ z tej
dziedziny.
15. W dz. 921, rozdz. 92195  Pozosta³a dzia³alnoæ, przenosi siê rodki finansowe pomiêdzy
paragrafami wydatków na dotacje udzielane
z bud¿etu, w zwi¹zku z planowanym przyznaniem dotacji na realizacjê zadañ z dziedziny
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
16. W dz. 926, rozdz. 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, przenosi siê
rodki finansowe pomiêdzy paragrafami
wydatków na dotacje udzielane z bud¿etu,
w zwi¹zku z planowanym przyznaniem dotacji na realizacjê zadañ z tej dziedziny.
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE
Z FUNDUSZY POMOCOWYCH
Zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 zwiêksza siê wysokoæ
wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ projektów, zmiany obejmuj¹:
1. W dz. 801, rozdz. 80195  Pozosta³a dzia³alnoæ,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê
1.124.000 z³, zmiany obejmuj¹:
a) wprowadza siê zmiany w planie pomiêdzy paragrafami wydatków zwi¹zanych z realizacj¹
projektu pn. Promocja zdrowia poprzez sport
 zespó³ przyszkolnych otwartych boisk
wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim
w zwi¹zku z dofinansowaniem zadania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 85%,
18
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b) zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych przeznaczonych na realizacjê projektu budowy boisk przyszkolnych o kwotê
1.324.000 z³,
c) przenosi siê rodki finansowe w kwocie
200.000 z³, z wydatków maj¹tkowych przeznaczonych na realizacjê projektu budowy
boisk przyszkolnych, na pozosta³e wydatki
bie¿¹ce zwi¹zane z przeprowadzeniem prac
przygotowawczych w placówkach owiatowych powiatu poznañskiego.
2. W dz. 853, rozdz. 85395  Pozosta³a dzia³alnoæ,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê ogó³em 661.530 z³, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu systemowego realizowanego przez
PCPR w Poznaniu pn. Pokonaæ wykluczenie.
Wszechstronna aktywizacja osób zagro¿onych
wykluczeniem spo³ecznym z powiatu poznañskiego. Projekt jest wspó³finansowany ze rodków EFS (94,97%), z bud¿etu pañstwa (5,03%)
oraz ze rodków w³asnych w kwocie 13.434 z³,
w tym:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota
253.150 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce kwota 394.946 z³.
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W za³¹czniku nr 9 do uchwa³y wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w planie Funduszu na 2009 rok:
l. Zwiêksza siê wysokoæ planowanych wydatków
o kwotê ogó³em 280.000 z³, z tego:
a) w § 4300  Zakup us³ug pozosta³ych  zwiêkszenie o kwotê 30.000 z³, z przeznaczeniem na:
 wykonanie prognozy oddzia³ywania na
rodowisko dla Planu gospodarki odpadami  10.000 z³,
 opracowanie powiatowego programu ma³ej retencji  10.000 z³,
 aktualizacjê operatu przeciwpowodziowego dla powiatu poznañskiego  10.000 z³,
b) w § 6260  Dotacje z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych  zwiêkszenie o kwotê 250.000 z³, z przeznaczeniem
na dofinansowanie budowy miêdzygminnego
schroniska dla zwierz¹t w Ska³owie.
2. Zmniejsza siê wysokoæ planowanych rodków
funduszu na koniec roku o kwotê 280.000 z³, który po zmianach wynosi 1.419.829 z³.
n
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarz¹du Powiatu
od 24 stycznia do 19 lutego 2009 r.
Zarz¹d odby³ 4 protoko³owane posiedzenia:
30 stycznia oraz 5, 11 i 18 lutego 2009 r.
I UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ ZARZ¥D:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planu
zagospodarowania przestrzennego  jedno
postanowienie,
2. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wiadczenie us³ugi
kompleksowego sprz¹tania pomieszczeñ
biurowych Filii Wydzia³u Komunikacji
i Transportu w Swarzêdzu. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez Spó³dzielniê Pracy Po³ysk z siedzib¹ w Poznaniu,
która zaoferowa³a realizacjê zadania za
kwotê 12.511,64 z³ brutto  na 12 miesiêcy. W postêpowaniu wp³ynê³y dwie oferty.
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza wg
kryterium cena 100% oraz spe³nia wymogi
formalno-prawne,
3. w sprawie realizacji zadañ w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011 w latach 2010-2011. Zarz¹d postanowi³ wyst¹piæ o dotacje na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
 w roku 2010: przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Kozieg³owy  Swarzêdz
na odcinku Gruszczyn  Swarzêdz oraz
przebudowa drogi powiatowej nr 2390P
Komorniki  £êczyca,
 w roku 2011: przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Bolechowo  Radojewo
(Poznañ) na odcinku od m. Biedrusko
do mostu nad rz. Wart¹ oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2410 Swarzêdz
 roda w m. Kleszczewo. Koszt realizacji zadañ okrelony zostanie po
wykonaniu dokumentacji technicznej.
Zadania bêd¹ finansowane ze rodków

4.

5.

6.

7.

8.

Poznañskiego

gminy, powiatu oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011,
w sprawie opinii do przebudowy ul. Poznañskiej w m. Starzyny oraz ul. Trakt
Napoleoñski w m. Rokietnica. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ przedmiotow¹ inwestycjê, która usprawni komunikacjê w gm.
Rokietnica oraz poprawi bezpieczeñstwo
ruchu drogowego,
w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez zamieszczenie reklamy powiatu
poznañskiego w jêzyku niemieckim w wydawnictwie promocyjnym Urlaub in Polen (Urlop w Polsce). Zarz¹d postanowi³
przeznaczyæ na ww. cel rodki finansowe
w wysokoci 2.500,00 z³ brutto. Katalog
wydawany jest w nak³adzie 25 tys. egzemplarzy, w formacie A4 oraz w kolorze. Dystrybucja katalogu odbywa siê podczas
targów ITB w Berlinie na polskim stoisku
narodowym oraz w Centrum Konferencyjnym ICC w Berlinie. Czêæ nak³adu
otrzymuje Polski Orodek Informacji Turystycznej w Berlinie i wykorzystuje na innych targach oraz imprezach promocyjnych
w Niemczech przez ca³y rok,
w sprawie podzia³u rodków na zajêcia pozalekcyjne  w ogólnej kwocie 220.000,00
z³. Podzia³ rodków dokonany zosta³
z uwzglêdnieniem liczby oddzia³ów w poszczególnych placówkach,
w sprawie zakupu osprzêtu komputerowego dla ZS w Rokietnicy w zwi¹zku z organizacj¹ Konkursu Informatycznego  za
kwotê 2.500,00 z³. Szko³a dokona zakupów
(drukarki, programy antywirusowe, pendrive,
zestaw pendrive USB, dysk twardy),
w sprawie wsparcia rzeczowego Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce organizowanego
przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolskich  do kwoty 700,00 z³,
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9. w sprawie zlecenia robót uzupe³niaj¹cych
przy wymianie stolarki okiennej w budynku pensjonariuszy i w domkach szeregowych w DPS Lisówki w trybie art. 67,
ust. 1, pkt 7 ustawy Prawo zamówieñ publicznych firmie Gemat Sp. z o.o. za
kwotê 6.323,17 z³ brutto,
10. w sprawie zmiany uk³adu wykonawczego
dla bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok
2009,
11. w sprawie uchwalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu Poznañskiego na rok 2009,
12. w sprawie zlecenia prac polegaj¹cych na
likwidacji zbiornika bezodp³ywowego znajduj¹cego siê na terenie Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie
przedsiêbiorcy Witoldowi Kugiejko za
kwotê 3.600,00 z³ brutto,
13. w sprawie zlecenia prac likwidacji zbiornika bezodp³ywowego znajduj¹cego siê na
terenie ZS w Murowanej Golinie Firmie
Us³ugowo-Budowlanej Tadeusz led za
kwotê 65.636,00 z³ brutto,
14. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie remontu sanitariatów Domu
Dziecka w Kórniku-Bninie. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorstwo NOVBUD Szymon Nowak za
kwotê 162.667,50 z³,
15. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia sali
sesyjnej PODGiK w Poznaniu, w dniu
19.03.2009 r. w godz. 9.00-14.00, w celu
zorganizowania pokazu dla uczniów Zespo³u Szkó³ Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu (temat spotkania: Nowoczesne techniki
opracowania map oraz mo¿liwoci, jakie
stwarza Internet dla przysz³ych geodetów),
16. w sprawie przeznaczenia kwoty do 500,00
z³ na udzia³ radnych powiatu poznañskiego
w X Regionalnych Zawodach Radnych,
Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Sto³owym. Zawody odbêdê siê w Witkowie w dniu 14.02.2009 r.,
17. w sprawie wydatkowania kwoty do 750,00
z³ na organizacjê spotkania z proboszczami
20
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i osobami, które otrzyma³y dofinansowanie
udzielone przez Powiat Poznañski na wykonanie w 2008 roku prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, podczas posiedzenia Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w dniu
11.02.2009 r.,
18. w sprawie przygotowania dokumentacji
aplikacyjnej dla projektu Termomodernizacja budynków NZOZ Szpital w Puszczykowie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i rodowisko na lata 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku i efektywnoæ
energetyczna Dzia³anie 9.3 Termomodernizacja obiektów u¿ytecznoci publicznej.
Na wykonanie ww. zadania zostanie zawarta umowa z firm¹ Projektowanie i Doradztwo Techniczne  Zbigniew Grabarkiewicz
z siedzib¹ w Poznaniu. £¹czna wartoæ
umowy wynosi 11.468,00 z³ brutto,
19. w sprawie organizacji powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych. Zarz¹d postanowi³ przeznaczyæ
kwotê do 2.000,00 z³ brutto na zakup
nagród rzeczowych dla uczestników eliminacji ww. turnieju, który odbêdzie siê
w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzêdzu
w dniu 21.03.2009 r.,
20. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na najem ³¹czy telekomunikacyjnych na potrzeby Powiatu Poznañskiego,
zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powo³ania komisji
przetargowej,
21. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji
technicznej dotycz¹cej przebudowy wnêtrz
budynku Domu Dziecka w Kórniku-Bninie,
pawilon Jacek, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
powo³ania komisji przetargowej,
22. w sprawie uniewa¿nienia II postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

sk³adu i w³aciwoci odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu poznañskiego, poniewa¿ nie z³o¿ono ¿adnej
oferty niepodlegaj¹cej odrzuceniu,
23. w sprawie og³oszenia III przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania
sk³adu i w³aciwoci odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie powiatu poznañskiego, zatwierdzenia SIWZ oraz
powo³ania komisji przetargowej,
24. w sprawie ustalenia stawki najmu za 1 m2
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
przy ul. Jackowskiego 18 (stawka najmu za
1 m2  35,00 z³ brutto; stawka nie obejmuje kosztów korzystania z mediów, us³ug komunalnych),
25. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia w trybie art. 4, pkt 8 ustawy
Prawo zamówieñ publicznych na zaprojektowanie uk³adu wspomagania istniej¹cej,
wewnêtrznej instalacji hydrantowej w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Zarz¹d wyrazi³ zgodê na udzielenie zamówienia Przedsiêbiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowemu TEL-PO¯-SYSTEM
ISKRA Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu
za kwotê 4.270,00 z³,
26. w sprawie og³oszenia wykazu nieruchomoci po³o¿onej w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, przeznaczonej do oddania po raz
kolejny w najem na czas oznaczony do
lat 3. Zarz¹d oddaje po raz kolejny w najem
na czas oznaczony do lat 3 temu samemu
wynajmuj¹cemu p. Markowi Nowakowi,
prowadz¹cemu dzia³alnoæ gospodarcz¹
pn. Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Handlowe
KSERO-RUCH, lokal mieszcz¹cy siê w nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ Powiatu
Poznañskiego, po³o¿onej w Poznaniu przy
ul. Jackowskiego 18,
27. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z rozliczenia udzielanych dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu, Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu oraz
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w³¹czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego. £¹czna kwota przyznanych

dotacji to 529.550,00 z³. Wydzia³ Spraw
Obywatelskich i Zarz¹dzania Kryzysowego
sprawdzi³ sprawozdanie ze sposobu realizacji dotacji pod wzglêdem merytorycznym
i nie wniós³ ¿adnych uwag,
28. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê
sprzêtu komputerowego, sprzêtu sieciowego oraz oprogramowania z mo¿liwoci¹
sk³adania ofert czêciowych (IV czêci),
zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania komisji przetargowej,
29. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy o wiadczenie pomocy prawnej
z Kancelari¹ Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowis³o, Spó³ka Komandytowa.
Zleceniobiorca podejmuje siê wiadczyæ
pomoc prawn¹, polegaj¹c¹ na dalszej reprezentacji Zleceniodawcy przed w³aciwymi
s¹dami powszechnymi przeciwko Skarbowi
Pañstwa  Wojewodzie Wielkopolskiemu
o zap³atê kwot pieniê¿nych z tytu³u pokrycia ró¿nicy pomiêdzy kwot¹ wydatkowan¹
przez Powiat Poznañski, niezbêdn¹ dla prawid³owej realizacji zadañ zleconych przez
Wojewodê Wielkopolskiego, a kwot¹ otrzyman¹ od Wojewody Wielkopolskiego tytu³em dotacji oraz wytoczenia powództwa
o nastêpne lata, reprezentacji w innych
wskazanych przez Zleceniodawcê postêpowaniach, rozwi¹zywaniu innych zagadnieñ
prawnych wskazanych przez Zleceniodawcê. Wartoæ zlecenia 6.000,00 z³ brutto miesiêcznie, umowa zawarta zosta³a na czas od
1.03.2009 do 31.12.2009 r.,
30. w sprawie wydatkowania rodków na zakup
opasek odblaskowych (5000 szt.) dla
uczniów klas pierwszych szkó³ podstawowych z terenu powiatu poznañskiego, w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ
publicznych. Wykonawca firma MK Studio
 Agencja Reklamowa Poznañ  za kwotê
13.100,00 z³ brutto,
31. w sprawie opinii do rozbudowy drogi krajowej nr 11 od km 270+282 do 270+965
wraz budow¹ skrzy¿owania z ul. Now¹ Borówkow¹ w m. Suchy Las. Zarz¹d opiniuje
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pozytywnie projekt rozbudowy drogi. W ramach opracowania projektuje siê drogê posiadaj¹c¹ dwa pasy ruchu, poszerzenie
jezdni z wydzieleniem lewoskrêtu na projektowanym skrzy¿owaniu ul. Obornickiej
i Nowej Borówkowej, rozbudowê zatok
autobusowych w³¹cznie z modyfikacj¹ ich
geometrii oraz zmian¹ ich lokalizacji, renowacjê i udro¿nienie istniej¹cego systemu
odprowadzania wód deszczowych,
32. w sprawie opinii do budowy ul. Wypoczynkowej w Baranowie wraz z odwodnieniem
i owietleniem. Zarz¹d opiniuje pozytywnie
budowê ww. ulicy. W ramach opracowania
projektuje siê budowê nawierzchni ul. Wypoczynkowej z betonu asfaltowego, owietlenia ulicznego, odwodnienia, zjazdu,
chodników oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych, poprzecznych i pod³u¿nych do osi jezdni,
33. w sprawie przyznania rodków finansowych z PFOiGW na nagrody  w ogólnej
wysokoci do 1.300,00 z³ (I miejsce  aparat cyfrowy do wartoci 700,00 z³, II miejsce  odtwarzacz MP3 do wartoci 400,00
z³, III miejsce  kalkulator naukowy o wartoci do 100 z³, wyró¿nienie  pendrive do
wartoci 100 z³) oraz uchwalenia regulaminu konkursu na wykonanie plakatu nt. Zagro¿enia rodowiska w mojej gminie. Sk³ad
komisji konkursowej: Tomasz £ubiñski 
przewodnicz¹cy komisji, Daria Kowalska-Tonder  Wydzia³ Promocji, Kultury
i Wspó³pracy z Zagranic¹, Przemys³aw
Wantuch  Wydzia³ Edukacji, Ma³gorzata
Waligórska  Wydzia³ Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa, Romuald Grabiak  Wydzia³ Ochrony rodowiska,
Rolnictwa i Lenictwa, Jadwiga Szymañska
 Wydzia³ Ochrony rodowiska, Rolnictwa
i Lenictwa,
34. w sprawie przyznania rodków finansowych na nagrody z PFOiGW w ogólnej
wysokoci 1.660,00 z³ (I miejsce  aparat
cyfrowy do wartoci 760,00 z³, II miejsce 
aparat cyfrowy do wartoci 600,00 z³, III
miejsce  torba turystyczna wartoci do
200,00 z³, wyró¿nienie  album lub ksi¹¿22
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ka o wartoci do 100,00 z³) oraz uchwalenia regulaminu konkursu dla nauczycieli
szkó³ gimnazjalnych z terenu powiatu poznañskiego na najlepsze autorskie zajêcia
z zakresu ekologii dotycz¹ce kszta³towania
postaw ekologicznych wród m³odzie¿y.
Sk³ad komisji konkursowej: Tomasz £ubiñski  przewodnicz¹cy komisji, Przemys³aw
Wantuch  Wydzia³ Edukacji, Romuald
Grabiak  Wydzia³ Ochrony rodowiska,
Rolnictwa i Lenictwa, Tadeusz Pasek  Wydzia³ Edukacji, Joanna Ciechanowska  prezes Fundacji Razem dla Edukacji Marek
Serwatkiewicz  przewodnicz¹cy Komisji
Owiaty i Wychowania Rady Powiatu
Poznañskiego, Mariusz Pa³ka  przewodnicz¹cy Komisji Ochrony rodowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Poznañskiego,
Jadwiga Szymañska  Wydzia³ Ochrony
rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa,
35. w sprawie udzielenia zamówienia uzupe³niaj¹cego w przedmiocie ubezpieczenia maj¹tku oraz odpowiedzialnoci cywilnej Powiatu
Poznañskiego i podleg³ych jednostek organizacyjnych PZU SA Warszawa  na kwotê
260,00 z³ (sk³adka roczna)  zamówienie
uzupe³niaj¹ce w zwi¹zku z zakupem sprzêtu komputerowego przez Powiatowy Urz¹d
Pracy w Poznaniu o wartoci 112.227,80 z³
i dzier¿aw¹ kserokopiarek przez Powiat
o wartoci 49.393,00 z³,
36. w sprawie wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dotycz¹cej adaptacji pomieszczeñ kot³owni
olejowej na potrzeby wêz³a cieplnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu  Us³ugi
Projektowe Wojciech Jankowiak Go³aski 
kwota 1.220,00 z³ brutto,
37. w sprawie zlecenia wykonania modernizacji pomieszczeñ biurowych Starostwa
Powiatowego firmie Zak³ad Ogólnobudowlany KOMPLEX Zbigniew Wycisk Tulce,
za kwotê 19.500,00 z³ brutto (zakres remontu bie¿¹cego seg. A, III piêtro  wzmocnienie konstrukcji cianki dzia³owej,
wykonanie pod³¹czeñ wody i kanalizacji,
przystosowanie instalacji owietleniowej
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

i gniazd wtykowych, malowanie i wyposa¿enie pomieszczenia socjalnego),
38. w sprawie zlecenia us³ugi polegaj¹cej na
ca³odobowej ochronie budynku wraz z terenem przyleg³ym przy ul. S³owackiego 8
w Poznaniu w terminie 16-28.02.2009 r. firmie Spó³dzielnia Pracy PO£YSK za kwotê
5.797,44 z³ brutto,
39. w sprawie podzia³u rodków bud¿etowych
2009 r. na realizacjê zadañ Powiatu Poznañskiego w dziedzinie owiaty przez organizacje pozarz¹dowe, stowarzyszenia jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy
o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie, które prowadz¹ dzia³alnoæ statutow¹ w dziedzinie objêtej konkursem
i zamierzaj¹ realizowaæ zadania na rzecz
dzieci i m³odzie¿y z terenu powiatu poznañskiego. Zarz¹d zatwierdzi³ podzia³ rodków
dla 17 podmiotów na ogóln¹ kwotê
100.000,00 z³. Wysokoæ dofinansowania
wynios³a od 500,00 z³ do 10.000,00 z³.
Wnioski z³o¿y³o 40 podmiotów,
40. w sprawie zatwierdzenia podzia³u rodków finansowych na realizacjê zadañ owiatowych
Powiatu Poznañskiego w 2009 r. przez szko³y. Zarz¹d zatwierdzi³ podzia³ rodków dla 5
szkó³: LO w Tarnowie Podgórnym  1.500,00
z³, Szko³a Podstawowa nr 2 w Murowanej
Golinie  800,00 z³, Szko³a Podstawowa
w Kozieg³owach  1.500,00 z³, Gimnazjum
nr 2 w Luboniu 1.500,00 z³, Szko³a Podstawowa w Suchym Lesie  500,00 z³,
41. w sprawie powo³ania Komisji Konkursowej
rozpatruj¹cej prace nades³ane na konkurs
Epizody Powstania Wielkopolskiego. Zarz¹d powo³a³ komisje w nastêpuj¹cym sk³adzie: Tomasz £ubiñski  Wicestarosta
Poznañski, Marek Jekiel  historyk, nauczyciel LO w Pobiedziskach, Mariusz
Menz  Wydzia³ Historyczny UAM, Anna
Piesik  Wydzia³ Historyczny UAM, Przemys³aw Wantuch  Wydzia³ Edukacji Starostwa,
42. w sprawie organizacji konkursu sportowo-turystycznego dla dzieci z powiatu poznañskiego W powiat z klas¹...  kwota

5.000,00 z³ brutto. Przedsiêwziêcie ma na
celu zapoznanie uczniów klas IV-VI szkó³
podstawowych z powiatu z atrakcjami,
zabytkami, malowniczymi zak¹tkami powiatu. Efektem konkursu ma byæ przygotowanie folderu turystycznego,
43. w sprawie zakupu pucharów Starosty Poznañskiego w zwi¹zku z organizacj¹ licznych
imprez, festynów  za kwotê 26.460,00 z³
brutto  firma Podium Trofea Sportowe 
Czerwonak (20 szt. po 375,00 z³, 40 szt. po
279,00 z³, 40 szt. po 195,00 z³),
44. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostaw¹ sprzêtu
sportowego z przeznaczeniem dla jednostek
organizacyjnych powiatu poznañskiego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powo³ania komisji
przetargowej,
45. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenê na dzier¿awê urz¹dzeñ
wielofunkcyjnych oraz na dostawê oprogramowania wspomagaj¹cego zarz¹dzanie
urz¹dzeniami wielofunkcyjnymi dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powo³ania komisji
przetargowej,
46. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na wiadczenie us³ug telefonii
komórkowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz powo³ania komisji przetargowej,
47. w sprawie zmiany postanowieñ umowy nr
WA 3432-49 z dnia 5.12.2007 r. zawartej
w trybie przetargu nieograniczonego na najem ³¹czy telekomunikacyjnych dla potrzeb
Powiatu Poznañskiego  wyd³u¿a siê termin
obowi¹zywania dotychczasowej umowy do
dnia 30.04.2009 r., poniewa¿ zachodzi koniecznoæ zapewnienia ci¹g³oci wiadczenia us³ugi do czasu wy³onienia wykonawcy
w wyniku przeprowadzenia procedury
przetargowej,
48. w sprawie zmiany Uchwa³y Zarz¹du
Powiatu Poznañskiego nr 4/99 z dnia
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15.02.1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarz¹du Dróg
Powiatowych w Poznaniu  zmienia siê
schemat organizacyjny ZDP w zwi¹zku
z koniecznoci¹ utworzenia stanowiska
rzecznika prasowego w Zarz¹dzie Dróg
Powiatowych,
49. w sprawie zlecenia prac inwentaryzacyjnych
i projektowych planu nasadzeñ rekompensacyjnych w zwi¹zku z kolizj¹ istniej¹cej
zieleni z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym na terenie ZS w Rokietnicy filia w Poznaniu, ul. Rubie¿ 20 firmie Floryda
Ma³gorzata Bogus³awska Poznañ za kwotê
brutto 4.636,00 z³,
50. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu, opracowanie szaty graficznej i wydrukowanie
materia³ów promocyjnych do projektu pod
nazw¹ Promocja zdrowia poprzez sport 
zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim
w ramach Mechanizmu Finansowego, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powo³ania komisji
przetargowej,
51. w sprawie przeznaczenia rodków finansowych na pokrycie kosztów zamieszczenia
materia³ów informacyjnych o powiecie
w czasopimie Echo  Nowa Gazeta Gminna, wydawanym przez SUPERPRESS
Agencjê Wydawniczo-Reklamow¹ w Kozieg³owach. Miesiêczne koszty: 1 strona 
710,00 z³ brutto, 11 wydañ w roku,
52. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenê na wykonanie i dostawê druków, teczek, listowników, wizytówek
zgodnie z systemem identyfikacji wizualnej
powiatu poznañskiego oraz rejestrów,
zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunkach zamówienia, powo³ania komisji przetargowej,
53. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na pe³nienie nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy boisk
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wielofunkcyjnych oraz placów zabaw
w jednostkach owiatowych powiatu
poznañskiego, w ramach projektu pod
nazw¹: Promocja zdrowia poprzez sport
 zespó³ przyszkolnych otwartych boisk
wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG). Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty
z³o¿onej przez Wojewódzk¹ Dyrekcjê Inwestycji w Koninie  za kwotê 60.000,00
z³ brutto. Oferty z³o¿y³y 2 firmy,
54. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wiadczenie us³ugi
ca³odobowej ochrony budynku po³o¿onego w Poznaniu przy ulicy S³owackiego 8,
wraz z terenem przyleg³ym. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez
Spó³dzielniê Pracy PO£YSK z Poznania,
która zaoferowa³a realizacjê zamówienia
za kwotê 142.106,38 z³ brutto (umowa na
10 miesiêcy).
II POSTANOWIENIA W SPRAWIE
UZGODNIENIA:
1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu us³ug przy
ul. Leszczyñskiej w Mosinie. Projekt zmiany planu ustala teren zabudowy us³ugowej
oraz teren drogi gminnej publicznej klasy
dojazdowej. Droga powiatowa nr 2465,
ul. Leszczyñska w Mosinie znajduje siê
poza granicami opracowania. Ustalenia
projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego.
III PROJEKTY UCHWA£ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZ¥D POWIATU NA SESJÊ
RADY POWIATU POZNAÑSKIEGO:
1. w sprawie podwy¿szenia zrycza³towanej
kwoty na utrzymanie dziecka w rodzinnym
Domu Dziecka w Swarzêdzu,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

2. w sprawie okrelenia realizowanych przez
Powiat Poznañski zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych oraz wysokoci rodków
PFRON przeznaczonych na realizacjê tych
zadañ w roku 2009,
3. w sprawie zatwierdzenia zestawieñ podzia³u rodków bud¿etowych 2009 r. na
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
4. w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej
Powiatu Poznañskiego na 2009 r.,
5. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej
Szko³y Zawodowej w Kostrzynie.

5.

6.

IV PODJÊTE POSTANOWIENIA:
1. Zarz¹d rozpatrzy³:
1) wniosek Radnego Powiatu p. Arkadiusza Ma³yszki,
2) wniosek Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury, pismo z dn.
22.01.2009 r.,
3) wnioski i interpelacje zg³oszone podczas XXVI Sesji Rady Powiatu Poznañskiego, pismo z dn. 29.01.2009 r.,
4) wnioski Radnego Powiatu p. Ryszarda
Pomina,
5) pismo mieszkañców powiatu z dnia
10.01.2009 r. dot. dzia³ania obwodu
drogowego w Zamys³owie.
2. Zarz¹d Powiatu Poznañskiego pozytywnie
zaopiniowa³ wniosek Dyrektora Zarz¹du
Dróg Powiatowych w Poznaniu w sprawie
proponowanych zmian do Programu Naprawy Dróg Powiatowych w latach 2008-2010.
3. Zarz¹d Powiatu Poznañskiego zaakceptowa³ przedstawion¹ propozycjê przerw
urlopowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez
Powiat Poznañski.
4. Zarz¹d Powiatu Poznañskiego postanowi³
nie sk³adaæ wniosków o przyst¹pienie do
programu Moje Boisko  Orlik 2012 dla
Domu Dziecka w Kórniku-Bninie oraz ZS

7.

8.

9.

w Mosinie, poniewa¿ w obu lokalizacjach
powstan¹ otwarte boiska wielofunkcyjne
wspó³finansowane ze rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Zarz¹d Powiatu Poznañskiego zapozna³ siê
z Planem dzia³añ promocyjnych powiatu
poznañskiego w roku 2009, przygotowanym przez Wydzia³ Promocji, Kultury
i Wspó³pracy z Zagranic¹.
Zarz¹d wyrazi³ zgodê na przyst¹pienie
przez powiat do Konkursu Ministra rodowiska Lider Polskiej Ekologii. Celem 12.
edycji konkursu jest m.in. promocja innowacyjnoci, oryginalnoci, wysokiej jakoci us³ug, rzetelnoci i etyki ekologicznej
w dzia³aniach na rzecz rodowiska, upowszechnianie nowoczesnych i efektywnych
rozwi¹zañ w ochronie rodowiska. Udzia³
w konkursie jest bezp³atny.
W zwi¹zku z zakoñczeniem prac zwi¹zanych z realizacj¹ programu likwidacji
azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest
w roku 2008. Zarz¹d zapozna³ siê z zestawieniem wykorzystanych rodków i iloci
unieszkodliwionego azbestu w poszczególnych gminach na terenie powiatu
poznañskiego. Z limitu rodków do wykorzystania w wysokoci 1.378.000,00 z³
wykorzystano w gminach 908.572,00 z³, tj.
65,93%. Unieszkodliwiono 1.047.868,50
kg azbestu. Przedstawiona informacja
umieszczona jest na stronach internetowych Powiatu.
Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ wniosek
Dyrektora ZS nr 1 w Swarzêdzu w sprawie
utworzenia etatu pedagogicznego z dniem
1.03.2009 r.
Zarz¹d wyrazi³ zgodê na nauczanie indywidualne uczennicy ZS nr 2 w Swarzêdzu
w wymiarze 12 godzin tygodniowo do koñca roku szkolnego 2008/2009.
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Sprawozdanie z posiedzeñ komisji sta³ych Rady Powiatu
Poznañskiego w lutym 2009 r.
11 lutego
ä Odby³o siê posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
podczas którego przyjêto za³o¿enia kontroli
wykonania bud¿etu Powiatu Poznañskiego za
rok 2008.
ä W spotkaniu Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, na zaproszenie Starosty
Poznañskiego oraz Przewodnicz¹cej Komisji,
wziêli udzia³ proboszczowie Parafii Rzymskokatolickich oraz przedstawiciele instytucji
wieckich, które w 2008 roku otrzyma³y dofinansowanie Powiatu Poznañskiego. Zaproszone osoby przedstawi³y relacje dotycz¹ce prac
konserwatorskich, restauratorskich oraz remontowych, które zosta³y przeprowadzone na
obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
W dalszej czêci posiedzenia Komisja wys³ucha³a informacji Zastêpcy Dyrektora Wydzia³u Promocji, Kultury i Wspó³pracy z Zagranic¹
na temat rozstrzygniêcia konkursu ofert na realizacjê w roku 2009 zadañ z dziedziny kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki.
ä Komisja Ochrony rodowiska i Rolnictwa
wys³ucha³a Tomasza £êckiego, Burmistrza
Miasta i Gminy Murowana Golina oraz Przewodnicz¹cego Zarz¹du Zwi¹zku Miêdzygminnego Puszcza Zielonka, którzy przedstawili
zasady funkcjonowania gospodarki wodno-ciekowej, prowadzonej na obszarze gmin
wchodz¹cych w sk³ad Zwi¹zku Miêdzygminnego. Dodatkowo zaproszeni gocie przybli¿yli
kwestiê uczestnictwa Gminy Murowana Golina w Krajowym Programie Oczyszczania cieków Komunalnych.
16 lutego
ä Komisja Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej zapozna³a siê z informacj¹ na temat planu dzia³añ promocyjnych powiatu poznañskiego
w roku 2009, który przygotowa³ Wydzia³ Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Cz³onkowie komisji odwiedzili równie¿ pomieszczenia
Wydzia³u Promocji i zapoznali siê z jego prac¹.
17 lutego
ä W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poznaniu mia³o miejsce posiedzenie Komisji Polityki Spo³ecznej i Ochrony
Zdrowia. Cz³onkowie komisji zapoznali siê
z informacj¹ na temat dzia³alnoci PCPR oraz
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zaopiniowali projekty uchwa³ na XXVII Sesjê
Rady Powiatu Poznañskiego.
18 lutego
ä W posiedzeniu Komisji Owiaty i Wychowania wziê³y udzia³ Hanna £abuziñska, dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu i El¿bieta Konieczna, dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Mosinie, które przedstawi³y funkcjonowanie kierowanych
przez siebie poradni. Tematem spotkania by³a
równie¿ analiza wynagrodzeñ dla pracowników
administracji i obs³ugi zatrudnionych w szko³ach
prowadzonych przez Powiat Poznañski oraz informacja na temat wysokoci subwencji poszczególnych szkó³ i ich bud¿etów za 2008 rok.
Na zakoñczenie zaopiniowano projekty uchwa³
na XXVII sesjê Rady Powiatu Poznañskiego.
ä G³ównym tematem spotkania Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
by³o funkcjonowanie NZOZ Szpital w Puszczykowie. W posiedzeniu wziê³a udzia³ Izabela Grzybowska, Prezes Zarz¹du NZOZ Szpital
w Puszczykowie, która przedstawi³a aktualn¹
sytuacjê szpitala. Spotkanie zakoñczono zaopiniowaniem projektów uchwa³ skierowanych
pod obrady XXVII Sesji Rady Powiatu Poznañskiego.
19 lutego
ä Mia³o miejsce posiedzenie Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury, podczas
którego zapoznano siê z zakresem kompetencji,
realizowanymi zadaniami, a tak¿e bie¿¹cymi
problemami Wydzia³u Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego. Dyrektor Wydzia³u
przedstawi³a zgromadzonym wstêpn¹ ocenê
funkcjonowania nowo otwartej filii wydzia³u
w Swarzêdzu. W trakcie posiedzenia Cz³onkowie Komisji dokonali równie¿ analizy problematyki zagospodarowania przestrzennego
na terenie powiatu poznañskiego. W dyskusji
wziêli udzia³: Dyrektor Wydzia³u Administracji
Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego oraz Dyrektor Wydzia³u ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego.
Przygotowali:

Dobrochna Derecka, Karol Cenkier

Biuro Rady

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê czasem egzaminów i rekrutacji do szkó³ ponadpodstawowych zachêcamy do zapoznania siê ze szczegó³ow¹ ofert¹ edukacyjn¹ powiatu poznañskiego.
Na zainteresowanych czekaj¹ nowoczesne placówki, bogata baza dydaktyczna, ciekawe
kierunki i stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Zespó³ Szkó³ nr 2 w Swarzêdzu
NAUCZANIE:
â II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
â II Szko³a Policealna kszta³c¹ca w zawodzie
technik administracji
ATUTY:
â 100% zdawalnoæ matury
â zmodernizowana placówka
â bardzo dobre zaplecze techniczne
â trzy pracownie komputerowe
â skomputeryzowana biblioteka z 6 tysi¹cami ksi¹¿ek, filmami DVD oraz czasopismami
â dobra baza sportowa
â klasy usportowione
UCZESTNICZYMY:
â w licznych konkursach i projektach

NASI UCZNIOWIE ZWIEDZILI:
â Berlin
â Londyn
â Wilno
â Pary¿
â Drezno
â Poczdam
GWARANTUJEMY:
â doskona³¹ kadrê pedagogiczn¹
â liczne ko³a zainteresowañ
DRZWI OTWARTE:

28 marca 2009 r. godz. 1000

Zespó³ Szkó³ nr 2 w Swarzêdzu
ul. Podgórna 12 u 62-020 Swarzêdz
tel.: 061 81 72 026, 061 81 81 004
e-mail: lo@lo.swarzedz.edu.pl
www.2lo.swarzedz.edu.pl
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Zespó³ Szkó³ nr 1
im. Powstañców Wielkopolskich w Swarzêdzu
PROWADZIMY:
â Liceum Ogólnokszta³c¹ce (m.in. z klas¹
lotnicz¹)
â Technikum (Ekonomiczne, Informatyczne,
Gastronomiczne, Logistyczne, Hotelarskie)
â Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce
i Technikum dla Doros³ych
â Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
â Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹
â Szko³ê Policealn¹
JAKO JEDYNI W POWIECIE:
â kszta³cimy w zawodzie monter mechatronik
(we wspó³pracy z Volkswagen Poznañ S.A.)
â kszta³cimy w zawodzie operator obrabiarek
skrawaj¹cych (we wspó³pracy z SKF Poznañ)
DZIÊKI WSPÓ£PRACY:
â ze szko³ami w Niemczech  uczniowie pog³êbiaj¹ wiedzê z zakresu zawodów mechanicznych i meblarskich oraz technologii
informacyjnej, a tak¿e uczestnicz¹ w wymianach miêdzyszkolnych

â ze szko³¹ w Sankt Petersburgu i polsk¹ szko³¹
we Lwowie  uczniowie mog¹ rozwijaæ
wiedzê o krajach wschodnich oraz znajomoæ jêzyka
U NAS ZNAJDZIESZ:
â doskonale wyposa¿one sale dydaktyczne
(tablice interaktywne, rzutniki), w tym laboratorium chemiczne i fizyczne oraz pracowniê gastronomiczn¹
â nowoczesne pracownie informatyczne
i Centrum Multimedialne
â bibliotekê szkoln¹ z bogatym ksiêgozbiorem
â halê sportow¹, bie¿niê i boiska ze sztuczn¹
nawierzchni¹
â warunki nauki dostosowane dla m³odzie¿y
niepe³nosprawnej fizycznie
â nowoczesny budynek z przestronnym dziedziñcem i klimatyzowan¹ aul¹
DRZWI OTWARTE:

27 marca godz. 16.30
28 marca godz. 9.30
17 kwietnia godz. 16.30
18 kwietnia godz. 9.30

Zespó³ Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu
os. Miel¿yñskiego 5a u 62-020 Swarzêdz
www.zs1-swarzedz.pl
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Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Zespó³ Szkó³ im. genera³a Dezyderego
Ch³apowskiego w Bolechowie
OFERUJEMY:
â Liceum Ogólnokszta³c¹ce
â Technikum Logistyczne
â Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
â Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce
dla Doros³ych
â Szko³a Policealna (technik rachunkowoci)
MAMY:
â nowoczesny sprzêt informatyczny (w pracowni komputerowej i klasach lekcyjnych)
â rzutniki multimedialne
â czytelniê ze stanowiskami komputerowymi
z dostêpem do Internetu
WSPÓ£PRACUJEMY:
â ze szko³¹ Realschule w Salem nad Jeziorem
Bodeñskim
â ze szko³¹ nr 34 w Kijowie

NASZE ATUTY:
â wysoki poziom nauczania (zdawalnoæ
matur powy¿ej 90%)
â dogodna lokalizacja
â kameralna atmosfera
â bezpieczeñstwo
â mo¿liwoæ wyboru nauki jêzyków obcych
na ró¿nych poziomach zaawansowania
(tzw. nauczanie miêdzyoddzia³owe)
â bogata oferta zajêæ pozalekcyjnych
â jednozmianowy system pracy
â klasa sportowo-obronna
DRZWI OTWARTE:

28 marca w godz. 9.00-13.00

Zespó³ Szkó³ w Bolechowie
ul. Obornicka 1 u 62-005 Owiñska
tel.: 061 812 60 40 u www.zsbolechowo.pl
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Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Genera³owej
Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku
NASZE KLASY:
â jêzykowa z jêzykiem angielskim
â ekonomiczna
â humanistyczna
â ekologiczna
DLA MI£ONIKÓW:
â Grupa inicjatyw literackich i teatralnych
LiTeRa
â Klub Europejski
â Klub Pro Sinfonika im. M. Kar³owicza
â Klub Sportowy Orze³
â Klub Mi³oników Matematyki
â Ko³o Mi³oników Przyrody
â Ko³o M³odych Chemików
â Zespó³ Tañca Nowoczesnego ,,Kórniczanki
â Klub Mi³oników Kórnika
DODATKOWO organizujemy spotkania
z przedstawicielami:
â Biblioteki Kórnickiej
â Instytutu Historii UAM
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â Instytutu Dendrologii PAN
oraz
â sesje naukowe popularyzuj¹ce historiê
WSPÓ£PRACUJEMY:
â ze szko³¹ Taunusgymnasium w Koenigstein
(Niemcy)
OFERUJEMY:
â dwie pracownie internetowe
â centrum multimedialne
â nowoczenie wyposa¿one sale
â rodzinn¹ atmosferê
â niewielkie klasy
â kompetentn¹ kadrê (zdawalnoæ matur
ponad 90%!)
DRZWI OTWARTE:

18 kwietnia w godz. 10.00-12.00

Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Kórniku
ul. Poznañska 2 u 62-035 Kórnik
http://liceum.kornik.w.interia.pl

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Miko³aja Kopernika w Puszczykowie
SZKO£A W LICZBACH:
â 1 biblioteka i Centrum Informacji Multimedialnej
â 2 sale gimnastyczne
â 2 pracownie informatyczne
â 2 pracownie z tablicami interaktywnymi
(w tym jedna z systemem PRS)
â 3 gabinety przedmiotowe wyposa¿one
w projektory multimedialne
â 5 klas (sportowa, humanistyczna, ekonomiczna, europejska i przyrodnicza)
â 15 lat wspó³pracy ze szko³¹ w Rosmalen
(Holandia)
â 45 lat tradycji
DLA AKTYWNYCH:
â ko³a przedmiotowe
â ko³a zainteresowañ (w tym: teatralne,
dziennikarskie, turystyczno-krajoznawcze,
medyczne)

â Klub Europejski
â szkolna gazeta i strona internetowa (redagowanie)
â wycieczki przedmiotowe i obozy sportowe
â udzia³ w inicjatywach spo³ecznych i charytatywnych
DLA SPORTOWCÓW:
â klasa sportowa i zajêcia sportowe  nasi
uczniowie odnosz¹ liczne zwyciêstwa w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym,
regionalnym, krajowym i miêdzynarodowym
DRZWI OTWARTE:

4 kwietnia godz. 9.00

Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Miko³aja Kopernika w Puszczykowie
ul. Kasprowicza 3 u 62-041 Puszczykowo
www.lopuszczykowo.pl

Rok 2009 Rokiem Powstania Wielkopolskiego
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Zespó³ Szkó³ im. Adama Wodziczki
w Mosinie
W NASZEJ SZKOLE FUNKCJONUJ¥:
â Liceum Ogólnokszta³c¹ce
â Technikum w zawodzie technik logistyk
i technik architektury krajobrazu
â Technikum Uzupe³niaj¹ce w zawodzie
technik handlowiec
â Zasadnicza Szko³a Zawodowa
â Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce
â Szko³y Policealne o kierunkach: technik
informatyk, technik administracji, technik
handlowiec, technik bezpieczeñstwa
i higieny pracy
KSZTA£CIMY W ZAWODACH:
â technik logistyk  mo¿liwoæ zdobycia certyfikatu Europejskiego Systemu Certyfikacji
Logistyków oraz odbycia praktyk w du¿ych
firmach logistycznych
â technik architektury krajobrazu
â technik handlowiec
â technik administracji
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â technik bezpieczeñstwa i higieny pracy
POSIADAMY:
â internat
â trzy pracownie komputerowe
â pracowniê technik biurowych
â pracowniê handlow¹
â pracowniê spo¿ywcz¹
â pracowniê fryzjersk¹
â Multimedialne Centrum Informacji  po³¹czenie tradycyjnej czytelni i czytelni internetowej
â nowoczesne pomoce dydaktyczne  rzutniki
pisma, projektory multimedialne, notebooki,
kamerê wideo, tablice interaktywne
DRZWI OTWARTE:

28 marca w godz. 9.00-12.00

Zespó³ Szkó³ im. Adama Wodziczki
w Mosinie
ul. Topolowa 2 u 62-050 Mosina
www.zespol-wodziczki.republika.pl

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Zespó³ Szkó³ im. Jadwigi i W³adys³awa Zamoyskich
w Rokietnicy
DO NASZEJ SZKO£Y NALE¯¥ FILIE W:
â Rokietnicy, Murowanej Golinie, Poznaniu
ROKIETNICA:
â Liceum Ogólnokszta³c¹ce
â Technikum  technik informatyk, technik
hotelarstwa
â Zasadnicza Szko³a Zawodowa  technik
informatyk i florysta
â Szko³a Policealna
MUROWANA GOLINA:
â Technikum  technik: informatyk, hotelarstwa, ¿ywienia i gospodarstwa domowego,
kucharz
â Zasadnicza Szko³a Zawodowa  klasy wielozawodowe, od wrzenia 2009 roku klasa
patronacka Solaris Bus & Coach S.A.  zawody: mechatronik, elektromechanik
POZNAÑ-RUBIE¯:
â Technikum  technik: architektury krajobrazu,
ogrodnik, informatyk

OFERUJEMY:
â gabinety przedmiotowe
â nowoczesne pracownie komputerowe
â Centrum Multimedialne (Rokietnica)
PROWADZIMY:
â Centrum Kszta³cenia na Odleg³oæ (Rokietnica)
â wspó³pracê ze szko³ami w Holandii i Niemczech
DRZWI OTWARTE:
w Rokietnicy:

4 kwietnia w godz. 10.00-11.00

w Murowanej Golinie:

4 kwietnia w godz. 9.00-13.00

w Poznaniu, ul. Rubie¿:

4 kwietnia w godz. 9.00-12.00

Zespó³ Szkó³ w Rokietnicy
ul. Szamotulska 24 u 62-090 Rokietnica
www.zsrokietnica.edu.pl
e-mail: zsrokietnica@powiat.poznan.pl
murowana.goslina@zsrokietnica.edu.pl
topoznan@gmail.com

Rok 2009 Rokiem Powstania Wielkopolskiego

33

Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach
NASI UCZNIOWIE:
â od ponad 60 lat nasz Orodek jest miejscem
nauki i pobytu osób niewidomych i s³abo widz¹cych oraz ich pe³nosprawnych rówieników
W ORODKU FUNKCJONUJ¥:
â Szko³a Podstawowa
â Gimnazjum
â Zasadnicza Szko³a Zawodowa  kierunki:
koszykarz-plecionkarz, tapicer
â Zasadnicza Szko³a Zawodowa Przysposabiaj¹ca do Pracy  kucharz ma³ej gastronomii
â Liceum Ogólnokszta³c¹ce z oddzia³ami
integracyjnymi
â Liceum Profilowane z oddzia³ami integracyjnymi o profilu socjalnym oraz o profilu
zarz¹dzanie informacj¹
â Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce
â Internat
STAWIAMY NA:
â jêzyki obce (angielski, niemiecki i w³oski)
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â rozwijanie umiejêtnoci oraz zainteresowañ
UTWORZYLIMY:
â ko³o plastyczne
â ko³o historyczne i europejskie
â ko³o turystyczne
â ko³o jêzyka angielskiego
â ko³o aktywnoci zdrowotnej
â ko³o rozwijania samorz¹dnoci
â Towarzystwo Teatralne Pierrot
â zespó³ muzyczny Dzieci Papy
JESTEMY:
â jednym z najlepszych orodków w Polsce 
to tutaj wymylono m.in. nowe technologie
produkcji map dla niewidomych i taktylograf
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych
w Owiñskach
Plac Przemys³awa 9 u 62-005 Owiñska
www.niewidomi.edu.pl

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie
W NASZEJ PLACÓWCE:
Ucz¹ siê dzieci niepe³nosprawne, które
uczêszczaj¹ do:
â Szko³y Podstawowej
â Gimnazjum
â Zasadniczej Szko³y Zawodowej
â Trzyletniej Szko³y Specjalnej Przysposabiaj¹cej do Pracy
â Oddzia³ów zdrowotnych przy szpitalu
w Ludwikowie
Organizujemy:
â zajêcia szkolne  w tym: projekty edukacyjne, konkursy wiedzy, olimpiady specjalne,
praktyki zawodowe,
â zajêcia pozaszkolne  warsztaty, zajêcia
wietlicowe, wycieczki, zielone szko³y, pikniki rodzinne
â zajêcia w czasie wolnym w internacie 
warsztaty garncarskie, taneczne, muzyczne,
komputerowe, hippiczne
â rewalidacjê  zajêcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,

rehabilitacji ruchowej, gimnastykê korekcyjn¹, hipoterapiê, basen itp.
a tak¿e:
â konkursy i przegl¹dy artystyczne
â Gminny Turniej Pi³ki No¿nej
â Wojewódzki Konkurs Artystyczny Moja
Mama â Piknik Rodzinny
â Integracyjny Turniej Gry w Bowling oraz
Gry w Bocce
WSPÓ£PRACUJEMY Z:
â Miejskim Orodkiem Kultury
â Izb¹ Muzealn¹
â Galeri¹ Miejsk¹
â Klubem Rotary
â Fundacj¹ Stworzenia Pana Smolenia
NASZE SUKCESY TO M.IN.:
â certyfikat Szko³a z klas¹
Specjalny Orodek
Szkolno-Wychowawczy w Mosinie
ul. Kocielna 2 u 62-050 Mosina
www.soswmosina.edupage.org
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Co? Gdzie? Kiedy?
czyli kalendarium imprez w powiecie poznañskim
kwiecieñ 2009
Co?

Gdzie?

Kiedy?

VIII Jarmark
Wielkanocny

Muzeum Narodowe
Rolnictwa i Przemys³u
Rolno-Spo¿ywczego
w Szreniawie

4-5 kwietnia

Powiatowy Turniej Ch³opców
Pi³karska Kadra Czeka

Komorniki  Boisko

11-12 kwietnia

Powiatowy Turniej Szachowy
O Z³ot¹ Wie¿ê oraz
Warcabów 64-polowych

Przemierowo  Hala
Sportowa

18 kwietnia

Obchody jubileuszu 35-lecia
Muzeum Arkadego Fiedlera

Muzeum Arkadego
Fiedlera i Ogród Kultur
i Tolerancji w Puszczykowie

20 kwietnia  9 maja

X Wiosenny Rajd
Orodka ZHP Buk

Niepruszewo, Dopiewo,
¯arnowice, Tomice
Rybojedzko, Buk

24 kwietnia
 26 kwietnia

Mistrzostwa Powiatu
w Tenisie Sto³owym

Komorniki  Hala Sportowa

26 kwietnia

V Liga Tenisa Sto³owego
Powiatu Poznañskiego,
wi¹teczny Turniej Majowy,
Otwarte Mistrzostwa Powiatu
Poznañskiego
w Deblach i Mikcie

Radzewo  Szko³a
Podstawowa

26 kwietnia

Mistrzostwa Szkó³
Gimnazjalnych
Powiatu Poznañskiego
w Lekkiej Atletyce Dziewcz¹t
i Ch³opców

Puszczykowo  przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym

29 kwietnia
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