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Wizyta na Ukrainie
Ju¿ niebawem powiat poznañski i Rejon Kijowsko-wiatoszyñski
rozpoczn¹ realizacjê kolejnych wspólnych projektów, bêd¹cych efektem podpisanej
w ubieg³ym roku Umowy o partnerstwie.

Zdjêcie: Starostwo

Wród planowanych dzia³añ s¹, wymiana
dowiadczeñ w zakresie pracy administracji,
sta¿e urzêdników, miêdzynarodowe spotkania
m³odzie¿y oraz pomoc dla przedsiêbiorców
zainteresowanych inwestowaniem na terenach
partnerskich regionów. Ustalenia te s¹ efektem

Powiatu w Poznaniu, Krzysztof Winiewski
 Zastêpca Dyrektora Wydzia³u Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw
Obywatelskich oraz Tomasz Morawski  Dyrektor Wydzia³u Promocji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Podczas wizyty przedstawiciele powiatu poznañskiego mieli mo¿liwoæ
zapoznaæ siê m.in. z funkcjonowaniem Powiatowego
Wydzia³u G³ównego Zarz¹du Ministerstwa ds. Sytuacji
Nadzwyczajnych w Obwodzie Kijowskim oraz jednej
z jednostek Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej. W programie pobytu znalaz³o siê równie¿ spotkanie w siedzibie
rady wiejskiej we wsi Petropaw³owska-Borszczahiwka,
Jednym z punktów programu by³a wizyta w ukraiñskiej jednostce
wizyta w zak³adzie awiastra¿y po¿arnej
cyjnym we wsi Czajki oraz
spotkania Starosty Poznañskiego Jana Grab- w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym
kowskiego oraz Przewodnicz¹cego Rejonu im. Huca dla poszkodowanych podczas
Kijowsko-wiatoszyñskiego, Jaros³awa Do- awarii w Czarnobylu. Dodatkow¹ atrakcj¹
briañskiego, które odby³o siê 29 maja 2009 roku by³ udzia³ w odbywaj¹cym siê w tym czasie
Festiwalu Kuchni Polskiej na Ukrainie.
w siedzibie administracji rejonu w Kijowie.
W delegacji udzia³ wziêli tak¿e Krzysztof
Robaszyñski  Wiceprzewodnicz¹cy Rady

Joanna Michalska
Wydzia³ Promocji

Zdjêcia na ok³adce: Starostwo
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PROMOCJA ZDROWIA
POPRZEZ SPORT
Z dniem 1 lipca 2009 r. Starosta Poznañski zaprasza dzieci i m³odzie¿ do 18 roku
¿ycia na bezp³atne zajêcia sportowo-rekreacyjne, które bêd¹ realizowane w 9 strefach
rekreacji dzieciêcej co tydzieñ, od poniedzia³ku do soboty, przez ca³y okres wakacji.
Zajêcia bêd¹ prowadzone przez nauczycieli
wychowania fizycznego, w tym równie¿
przez instruktorów sportu, od godzin porannych do pónopopo³udniowych w zale¿noci
od lokalizacji.

Zdjêcia: Starostwo

Zainteresowani bêd¹ mogli uczestniczyæ
m.in. w zajêciach z koszykówki, pi³ki no¿nej,
siatkówki, aerobiku, unihokeja, pi³ki rêcznej 
z podzia³em na dziewczêta i ch³opców, a tak¿e
w zajêciach z badmintona czy tenisa. Odbywaæ

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, ul. B³a¿ejewska 63,
l
Orodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznañska 91.
Oprócz boisk wielofunkcyjnych powiat poznañski wybudowa³ tak¿e nowoczesne place
zabaw, gdzie równie¿ organizowane bêd¹ zajêcia rekreacyjne (patrz www.powiat.poznan.pl):
l
Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, ul. B³a¿ejewska 63,
l
Orodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznañska 91,
l
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3,
Zajêcia sportowo-rekreacyjne s¹ realizowane w ramach projektu pn. Promocja zdrowia
poprzez sport  zespó³ przyszkolnych otwarl

Boisko i plac zabaw przy Orodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy przed rozpoczêciem prac oraz po ich zakoñczeniu

siê one bêd¹ na nowo powsta³ych boiskach wielofunkcyjnych, w nastêpuj¹cych lokalizacjach:
l
Zespó³ Szkó³ im. Jadwigi i W³adys³awa Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24,
l
Zespó³ Szkó³ im. Jadwigi i W³adys³awa Zamoyskich w Rokietnicy  filia w Murowanej Golinie, ul. Szkolna 1,
l
Zespó³ Szkó³ im. Jadwigi i W³adys³awa Zamoyskich w Rokietnicy  filia w Poznaniu,
ul. Rubie¿ 20,
l
Zespó³ Szkó³ im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2,
l
Zespó³ Szkó³ im. Gen. Dezyderego Ch³apowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1,
l
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie, ul. Kocielna 2,

tych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim, którego celem by³a budowa zespo³u boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw oraz
czynne uczestnictwo dzieci w prowadzonych
zajêciach sportowo-rekreacyjnych i organizowanych imprezach o podobnym charakterze.
Szczegó³owe informacje nt. projektu Promocja zdrowia poprzez sport  zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznañskim oraz harmonogram
zajêæ sportowych mo¿na uzyskaæ na stronie
www.powiat.poznan.pl lub w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, pod
numerem telefonu: 061 8410 754.
Piotr Pietryga
Zastêpca Dyrektora Wydzia³u Edukacji
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Wiceminister Edukacji Narodowej w powiecie poznañskim
Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji,
Kuratorium Owiaty, szkó³ powiatu poznañskiego oraz Powiatowego Urzêdu Pracy
spotkali siê, na zaproszenie Starosty, w swarzêdzkim Zespole Szkó³ nr 1, by tam
wspólnie dyskutowaæ nt. kszta³cenia zawodowego.

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji gocili
w powiecie w dniach od 17 do 18 maja br.

budynek szko³y i znajduj¹ce siê w nim pracownie oraz zak³ady Volkswagen Poznañ Sp. z o.o.,
gdzie odbywaj¹ siê zajêcia praktyczne dla czêci uczniów. Uczestnicy spotkania gocili tak¿e
w firmie Solaris Bus&Coach, która wspó³pracuje z Zespo³em Szkó³ w Rokietnicy (oddzia³
w Murowanej Golinie), oraz w Specjalnym
Orodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych w Owiñskach.
Mamy nadziejê, ¿e wymiana dowiadczeñ
oraz zwrócenie uwagi na kszta³cenie zawodowe,

Zdjêcia: Starostwo i ZS nr 1

Podczas spotkania gocie zapoznali siê
m.in. z realizowan¹ przez powiat poznañski
koncepcj¹ kszta³cenia zawodowego, opart¹ na
wspó³pracy z przedsiêbiorcami, oraz z inwestycjami owiatowymi powiatu, w tym: budow¹
boisk wielofunkcyjnych, termomodernizacj¹
szkó³, modernizacj¹ internatów czy utworzeniem muzeum tyflologicznego. Wizyta by³a
równie¿ okazj¹ do omówienia obecnej sytuacji
na rynku pracy, a tak¿e mo¿liwoci utworzenia
Centrów Kszta³cenia Praktycznego. Wiceminister Edukacji Krystyna Szumilas przedstawi³a
g³ówne kierunki zmian, nad którymi pracuje
ministerstwo, a Dyrektor Departamentu Kszta³cenia Zawodowego i Ustawicznego MEN
Krzysztof Symela przygotowa³ szczegó³ow¹
prezentacjê dotycz¹c¹ obszaru zawodowego.

Uczestnicy spotkania w pracowni mechatronicznej ZS nr 1 w Swarzêdzu oraz w Zak³adach Solaris Bus&Coach

Zwrócono uwagê na naukê zawodu poprzez
kszta³cenie modu³owe, a wiêc takie, które
³¹czy umiejêtnoci praktyczne z wiedz¹ teoretyczn¹.
W dalszej czêci gocie, wród których byli
tak¿e pos³owie na Sejm RP Agnieszka Koz³owska-Rajewicz i Piotr Wako oraz powiatowi
radni z Przewodnicz¹cym na czele, zwiedzili
4

czerwiec 2009

tak¿e w kontekcie osób niepe³nosprawnych,
przyczyni¹ siê do dalszego uatrakcyjniania oferty edukacyjnej w szko³ach zawodowych powiatu poznañskiego.
Przemys³aw Wantuch
Dyrektor Wydzia³u Edukacji
Kamila Wojszcz
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

PIENI¥DZE DLA UCZNIÓW
Zwa¿ywszy na du¿e potrzeby w zakresie
pomocy stypendialnej, Zarz¹d Województwa
Wielkopolskiego przyst¹pi³ do realizacji projektu w³asnego Stypendia unijne dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych województwa
wielkopolskiego w ramach Dzia³ania 2.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez
programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowany jest wspólnie w ramach
partnerstwa z organami prowadz¹cymi szko³y ponadgimnazjalne na terenie województwa
wielkopolskiego, w tym tak¿e z powiatem poznañskim.

ma szkó³ ponadgimnazjalnych publicznych
koñcz¹cych siê matur¹.

Rada Powiatu w Poznaniu uchwa³¹ nr
XXIX/227/III/2009 z dnia 29 kwietnia 2009
roku przyjê³a Regulamin przyznawania
i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat poznañski
umo¿liwiaj¹cych uzyskanie wiadectwa dojrza³oci.

rekrutacji przyznano na rok szkolny 2008/2009
stypendia 98 uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych, którzy spe³niali obowi¹zuj¹ce kryteria.
Ka¿dy stypendysta otrzyma³ 250,00 z³ na miesi¹c, adekwatnie do okresu, w którym nie przekroczy³ limitu 10 godzin nieusprawiedliwionych
(w okresie od wrzenia 2008 r. do czerwca
2009 r.). Maksymalna kwota stypendium
w skali ca³ego roku szkolnego wynios³a 2500,00
z³ na jednego ucznia. Ogó³em na wyp³atê stypendiów dla uczniów w powiecie poznañskim
wydatkowano kwotê 220 250,00 z³.

Projekt skierowany by³ do uczniów szkó³
ponadgimnazjalnych koñcz¹cych siê matur¹
(z wy³¹czeniem szkó³ dla doros³ych), którzy
pochodz¹ z rodzin o niskim dochodzie (w przeliczeniu na osobê lub dochodzie osoby ucz¹cej
siê nie wy¿szym ni¿ kwota 504,00 z³ netto
i maksymalnie 583,00 z³ netto, w przypadku
gdy w rodzinie jest osoba niepe³nosprawna)
oraz posiadaj¹ sta³e zameldowanie na obszarach wiejskich (tzn. na terenach po³o¿onych
poza granicami administracyjnymi miast),
w miastach do 5.000 mieszkañców lub w miastach do 20.000 mieszkañców, w których nie

Ca³kowite dofinansowanie na realizacjê
zadania dla powiatu poznañskiego wynios³o
266.387,00 z³, co pozwoli³o na wyp³atê stypendiów wspó³finansowanych z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego dla 106 uczniów. W ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dzia³anie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez programy stypendialne do Starostwa
Powiatowego w Poznaniu zosta³o z³o¿onych
101 wniosków. W wyniku przeprowadzonej

Z uwagi na bardzo sprawn¹ wspó³pracê
Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, radnych Rady Powiatu w Poznaniu oraz szkó³
uczestnicz¹cych w projekcie, uczniowie zakwalifikowani do programu stypendialnego
jeszcze przed wakacjami mog¹ cieszyæ siê
ZPORR-ymi stypendiami.
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Agnieszka Przybylska
Wydzia³ Edukacji
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Wrêczenie nagród w konkursach PEPE
Wrêczenie nagród w dwóch konkursach zorganizowanych w ramach programu Promocja
Ekologii Poprzez Edukacjê odby³o siê w po³owie czerwca w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
Kopernika w Puszczykowie za cykl zdjêæ
Rekreacja  naturalnie!
Rozdano tak¿e nagrody w konkursie na wykonanie plakatu nt. Zagro¿enia rodowiska
w mojej gminie, który skierowany by³ do
uczniów szkó³ gimnazjalnych z terenu powiatu
poznañskiego. £¹cznie z czternastu gimnazjów
nades³ano piêædziesi¹t cztery plakaty. Nagrody
za prace powêdrowa³y do nastêpuj¹cych osób:
l za zajêcie I miejsca  aparat cyfrowy
otrzyma³a Kinga Batura z Gimnazjum
im. K. Zenktelera w Buku,
l za zajêcie II miejsca  odtwarzacz MP3
otrzyma³a Weronika Kmiecik z Gimnazjum nr 2 w Luboniu,

Zdjêcia: Starostwo

Dla szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu poznañskiego zorganizowany zosta³
konkurs fotograficzny pt. Cz³owiek w naturze.
M³odzie¿ z czterech szkó³ powiatu poznañskiego nades³a³a na ten konkurs trzydzieci trzy
prace. Komisja konkursowa, po d³ugich i trudnych obradach, zadecydowa³a o przyznaniu
nagród w nastêpuj¹cym porz¹dku:
l za zajêcie I miejsca  aparat cyfrowy otrzyma³a Magdalena Przynoga z Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Puszczykowie za zdjêcie Alicja w krainie czarów,
l za zajêcie II miejsca  discman otrzyma³a
Agata Ruta z Zespo³u szkó³ im. Jadwigi

Laureatom konkursów nagrody wrêczy³
Starosta Poznañski Jan Grabkowski

l

l
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Starosta Poznañski, powiatowi radni Barbara Antoniewicz i Mariusz
Palka oraz nagrodzeni w konkursie PEPE

i W³adys³awa Zamoyskich w Rokietnicy,
Szko³a w Murowanej Golinie za zdjêcie
Wio koniku, a jak siê postarasz ,
za zajêcie III miejsca  plecak turystyczny
otrzyma³a Maria Michalak z Zespo³u
Szkó³ im. Adama Wodziczki w Mosinie za
zdjêcie Spotkanie z rybami,
za wyró¿nienie kalkulatory naukowe otrzymali: £ukasz Mañczak z Zespo³u Szkó³
im. Jadwigi i W³adys³awa Zamoyskich
w Rokietnicy, Szko³a w Murowanej Golinie za cykl zdjêæ A jak królem, a jak katem
bêdziesz oraz Katarina Marcinkowski
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja
czerwiec 2009

za zajêcie III miejsca  kalkulator naukowy
otrzyma³a Ma³gorzata Ostojska z Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie
l za wyró¿nienie pendrive otrzymali: Piotr Batura z Gimnazjum im. K. Zenktelera w Buku,
Marta Jasiñska z Gimnazjum nr 2 w Murowanej Golinie oraz Ewelina Bednarek
z Gimnazjum im. K. Zenktelera w Buku.
Wszystkim uczestnikom dziêkujemy za
udzia³ w konkursach, a zwyciêzcom i wyró¿nionym gratulujemy.
l

Jadwiga Szymañska
Wydzia³ Ochrony rodowiska,
Rolnictwa i Lenictwa

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

STRONA DLA KONSUMENTA
reklamacje, czyli sztuka w piêciu aktach
akt i

Pani Ania kupi³a ¿elazko. Niestety, po kilku
prasowaniach urz¹dzenie odmówi³o pos³uszeñstwa. Na z³o¿on¹ reklamacjê sprzedawca odpowiedzia³, ¿e nie u¿yto do zraszacza wody
destylowanej, choæ tak wskazywa³a instrukcja.
Tej jednak pani Ania nie otrzyma³a przy zakupie.

akt ii

Prawa konsumentki reguluje ustawa z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Ustawa wprowadza pojêcie
odpowiedzialnoci sprzedawcy za niezgodnoæ
towaru konsumpcyjnego w miejsce dawnej rêkojmi za wady rzeczy sprzedanej. Sprzedawca
odpowiada wówczas, gdy wydany towar oka¿e siê niezgodny z umow¹. Pojêciem tym oznacza siê nie tylko usterki fizyczne rzeczy, ale
równie¿ brak cech w³aciwych dla towarów
tego rodzaju czy brak w³aciwoci, o których
istnieniu konsument by³ zapewniany.

akt iii

Brak instrukcji obs³ugi urz¹dzenia jest niew¹tpliwie niezgodnoci¹ towaru z umow¹.
Sprzedawca bowiem jest obowi¹zany wydaæ
kupuj¹cemu wraz z towarem konsumpcyjnym
wszystkie elementy jego wyposa¿enia oraz
sporz¹dzone w jêzyku polskim instrukcje obs³ugi konserwacji, a tak¿e inne dokumenty wymagane przez odrêbne przepisy.

akt iv

Je¿eli niezgodnoæ wyst¹pi³a przed up³ywem 6 miesiêcy od daty wydania towaru (czyli
przekazania go kupuj¹cemu), to na sprzedawcy bêdzie ci¹¿y³ obowi¹zek udowodnienia, ¿e
by³o inaczej. W przypadku pani Anny sprzedawca nie ma du¿ych szans na udowodnienie
tego faktu.

akt v

Je¿eli stwierdzono niezgodnoæ towaru
z umow¹, konsument mo¿e domagaæ siê od
sprzedawcy doprowadzenia towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umow¹ przez
nieodp³atn¹ naprawê albo wymianê. W szczególnych przypadkach konsument mo¿e od
umowy odst¹piæ lub ¿¹daæ obni¿enia ceny.
Sprzedawca ma obowi¹zek ustosunkowaæ siê

do ¿¹dania konsumenta w terminie 14 dni. Je¿eli nie uczyni zadoæ tej powinnoci, uwa¿a
siê, ¿e uzna³ roszczenia konsumenta za uzasadnione. Przy okrelaniu odpowiedniego czasu
naprawy lub wymiany uwzglêdnia siê rodzaj
towaru i cel jego nabycia, co oznacza, ¿e termin
za³atwienia reklamacji bêdzie albo d³u¿szy,
albo krótszy ni¿ 14 dni.
Marek Radwañski
Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Czas walki cz. VI
Buk
Le¿¹cy trzydzieci kilometrów od Poznania
Buk aktywnie w³¹czy³ siê w dzia³ania Powstania
Wielkopolskiego. Wkrótce po rozpoczêciu walk
zorganizowana zosta³a powstañcza kompania
bukowska, która liczy³a ponad osiemdziesi¹t
osób. Na jej czele stan¹³ Kazimierz Zenkteler,
pseudonim Warwas, cz³onek Polskiej Organizacji
Wojskowej. Bêd¹c dowódc¹ Stra¿y Ludowej
w Buku, kierowa³ on dzia³aniami zbrojnymi,
z których najbardziej spektakularnym by³o zerwanie przez oddzia³y powstañcze torów kolejowych
w rejonie Buku i Opalenicy. Akcja ta udaremni³a dotarcie wojsk niemieckich, jad¹cych z Berlina i Frankfurtu nad Odr¹ do Poznania.
Na pocz¹tku stycznia 1919 roku kompania
bukowska wyruszy³a na front, gdzie wziê³a
udzia³ m.in. w walkach pod Zb¹szyniem, Kargow¹, Wielkim i Ma³ym Grójcem, Kopanic¹
oraz Wolsztynem. W tym samym czasie Kazimierz Zenkteler zosta³ mianowany przez
Dowództwo G³ówne Komendantem Okrêgu
Wojskowego V, w sk³ad którego wchodzi³y powiaty: Miêdzyrzecz, Nowy Tomyl, Babimost,
migiel, Kocian, Leszno. Rozejm zawarty
w Trewirze 16 lutego 1919 roku zawiesi³ dzia³ania zbrojne, a 15 marca 1919 roku Kazimierzowi
Zenktelerowi powierzono funkcjê komendanta
etapu Okrêgu Wojskowego II w Poznaniu.
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Ma³gorzata Dorna
Gabinet Starosty
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UCHWA£Y
podjête na Sesji
27 maja 2009 r.

Rady

Powiatu

Uchwa³a nr XXX/232/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie: powierzenia gminie Komorniki niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drogami
powiatowymi.
Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: 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; nr 223,
poz. 1458) oraz art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.: Dz.U.
z 2007 r. nr 23, poz. 136; nr 192, poz. 1381; Dz.U.
z 2008 r. nr 54, poz. 326; nr 218, poz. 1391; nr 227,
poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 101; nr 29,
poz. 100; nr 227, poz. 1505) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê gminie Komorniki zadania publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi w zakresie dotycz¹cym wykonania dokumentacji
technicznej przebudowy drogi powiatowej nr
2390P Komorniki  £êczyca na nastêpuj¹cych
odcinkach:
1) od ul. ¯abikowskiej w Komornikach do ul.
Nadrzecznej w Wirach,
2) od ul. Dworcowej w Wirach do drogi wojewódzkiej nr 430 Poznañ  Mosina,
bêd¹ce zadaniem powiatu.
2. Powierzenie zadañ, o których mowa w ust. 1, nastêpuje na okres do 30 sierpnia 2009 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi w zakresie przedstawionym
w § 1 nast¹pi na mocy porozumienia zawartego
pomiêdzy Wójtem Gminy Komorniki a Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu, które okreli tak¿e
sposób finansowania zadania.
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w

Poznaniu

w

dniu

2. Realizacja zadañ, o których mowa w § 1, ust. 1,
wykonana zostanie ze rodków w³asnych gminy
Komorniki i przekazana zostanie jako pomoc rzeczowa powiatowi poznañskiemu.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Rada Gminy Komorniki podjê³a w dniu 30 marca
2009 r. uchwa³ê nr XXXIII/200/2009 w sprawie
przejêcia zadañ inwestycyjnych z zakresu w³aciwoci powiatu poznañskiego i udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi, które maj¹ na celu poprawê
bezpieczeñstwa pieszych u¿ytkowników dróg powiatowych.
Przedsiêwziêcia zostan¹ zrealizowane do 30 sierpnia 2009 r., a koszty ich realizacji poniesione zostan¹
przez gminê Komorniki ze rodków w³asnych.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XXX/233/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na przyjêcie darowizny prawa w³asnoci nieruchomoci po³o¿onej
w Murowanej Golinie, stanowi¹cej dzia³kê nr
266/26, na rzecz powiatu poznañskiego.
Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. a 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) oraz
art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004 r. nr 261,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

poz. 2603; nr 281, poz. 2782; Dz.U. z 2005 r. nr 130,
poz. 1087; nr 169, poz. 1420; nr 175, poz. 1459;
Dz.U. z 2006 r. nr 104, poz. 708; nr 220, poz. 1600
i 1601; Dz.U. z 2007 r. nr 69, poz. 468; nr 173, poz.
1218; Dz.U. z 2008 r. nr 59, poz. 369; nr 220, poz.
1412) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wyra¿a siê zgodê na przyjêcie darowizny prawa w³asnoci nieruchomoci po³o¿onej w Murowanej Golinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:
obrêb Murowana Golina, ark. mapy 5, dzia³ka nr
266/26 o pow. 1160 m2, zapisanej w ksiêdze wieczystej KW PO1P/00157956/5 jako w³asnoæ gminy
Murowana Golina, na rzecz powiatu poznañskiego.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Rada Miejska w Murowanej Golinie uchwa³¹
nr XXIII 1232/2008 z dnia 24 listopada 2008 r.
wyrazi³a zgodê na przekazanie w drodze darowizny
prawa w³asnoci nieruchomoci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dzia³ka nr 266/26
o pow. 1160 m2, na rzecz powiatu poznañskiego
z przeznaczeniem na powiêkszenie terenu zajmowanego przez Zespó³ Szkó³ im. Jadwigi i W³adys³awa
Zamoyskich w Rokietnicy, Szko³a w Murowanej
Golinie.
Nabycie ww. nieruchomoci w drodze darowizny na
rzecz powiatu poznañskiego umo¿liwi rozbudowê
szko³y i funkcjonalne zagospodarowanie terenu
przyleg³ego.
Zatem w tym stanie faktycznym nabycie nieruchomoci po³o¿onej w Murowanej Golinie, stanowi¹cej dzia³kê nr 266/26, na rzecz powiatu
poznañskiego jest w pe³ni uzasadnione.
Uchwa³a nr XXX/234/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie: powierzenia gminie Suchy Las niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi.

Na podstawie art. 12, pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: 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) oraz art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.: Dz.U. z 2007
r. nr 23, poz. 136; nr 192, poz. 1381) Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê gminie Suchy Las zadanie publicznego zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr 2061P
w zakresie dotycz¹cym budowy chodnika w ci¹gu drogi powiatowej nr 2061P w miejscowoci
Ziel¹tkowo, ul. Lena, od istniej¹cego chodnika
w kierunku miejscowoci Golêczewo, na odcinku 959 mb., bêd¹ce zadaniem powiatu.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1,
nastêpuje na okres do 31 grudnia 2009 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadania publicznego zarz¹dzania
drog¹ powiatow¹ w zakresie przedstawionym
w § 1 nast¹pi na mocy porozumienia zawartego
pomiêdzy Wójtem Gminy Suchy Las a Zarz¹dem
Powiatu w Poznaniu, które okreli tak¿e sposób
finansowania zadania.
2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1, ust. 1,
wykonana zostanie ze rodków w³asnych gminy
Suchy Las.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Wójt Gminy Suchy Las wyst¹pi³ do Zarz¹du Powiatu
w Poznaniu w sprawie przejêcia od powiatu poznañskiego zarz¹dzania drog¹ powiatow¹ nr 2061P, w zakresie dotycz¹cym budowy chodnika w ci¹gu drogi
powiatowej nr 2061P w miejscowoci Ziel¹tkowo,
ul. Lena, od istniej¹cego chodnika w kierunku miejscowoci Golêczewo, na odcinku 959 mb., bêd¹cego zadaniem powiatu.
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Przedsiêwziêcie zostanie zrealizowane w 2009 r.,
a koszty poniesione zostan¹ ze rodków w³asnych
gminy Suchy Las.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.

§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.

Uchwa³a nr XXX/235/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 maja 2009 r.

Uzasadnienie:

w sprawie: upowa¿nienia Zarz¹du Powiatu w Poznaniu do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ finansowych
do kwoty 480.000,00 z³.
Na podstawie art. 12, pkt 9 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) Rada
Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Rada Powiatu w Poznaniu upowa¿nia Zarz¹d Powiatu w Poznaniu do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ finansowych na kwotê do 480.000,00 z³ w zwi¹zku
z podpisaniem umowy z oferentem wy³onionym
w wyniku przeprowadzonego postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dzier¿awê urz¹dzeñ wielofunkcyjnych oraz na dostawê oprogramowania wspomagaj¹cego zarz¹dzanie urz¹dzeniami wielofunkcyjnymi
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul.
Jackowskiego 18.
§ 2.
Wysokoæ zobowi¹zania, o którym mowa w § 1,
mo¿e byæ zaci¹gniêta na okres nie d³u¿szy ni¿ 36
miesiêcy od daty podpisania umowy z wy³onionym
oferentem.
§ 3.
Us³ugi objête zobowi¹zaniem okrelonym w § 1
bêd¹ realizowane w latach 2009-2012.
§ 4.
Zobowi¹zania, o których mowa w § 1, zostan¹ sp³acone z dochodów w³asnych powiatu poznañskiego
w latach 2009, 2010, 2011 i 2012.
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§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Na podstawie art. 12, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym do wy³¹cznej
w³aciwoci Rady Powiatu nale¿y okrelenie wysokoci sumy, do której Zarz¹d Powiatu mo¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania. W zwi¹zku z postêpowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dzier¿awê urz¹dzeñ
wielofunkcyjnych oraz na dostawê oprogramowania
wspomagaj¹cego zarz¹dzanie urz¹dzeniami wielofunkcyjnymi dla potrzeb Starostwa konieczne jest
upowa¿nienie Zarz¹du Powiatu do zaci¹gniêcia zobowi¹zania na kwotê nie przekraczaj¹c¹ 480.000,00 z³
w latach 2009-2012 w celu realizacji ww. umowy.
W zwi¹zku z powy¿szym podjêcie niniejszej uchwa³y jest zasadne.
Uchwa³a nr XXX/236/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y nr XXIX/228/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu dodatków p³acowych w szko³ach, placówkach owiatowych i placówkach opiekuñczo-wychowawczych powiatu poznañskiego.
Na podstawie art. 30, ust. 6, art. 34 oraz art. 54, ust. 3
i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z pón. zm.), art. 12,
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 z pón.
zm.) oraz rozporz¹dzenia MEN z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu
wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. nr 22, poz. 181
z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1.
Paragraf 5 uchwa³y nr XXIX/228/III/2009 Rady
Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2009 r.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

w sprawie regulaminu dodatków p³acowych w szko³ach, placówkach owiatowych i placówkach opiekuñczo-wychowawczych powiatu poznañskiego
otrzymuje brzmienie:
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
22.01.2009 r..
§ 2.
Dzia³ V, pkt 3 za³¹cznika do uchwa³y nr XXIX/
228/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29
kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków
p³acowych w szko³ach, placówkach owiatowych
i placówkach opiekuñczo-wychowawczych powiatu poznañskiego otrzymuje brzmienie:
Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniu, w którym przypadaj¹ dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniu,
w którym zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia, za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy
wymiar zajêæ okrelony w art. 42, ust. 3 lub ustalony
na podstawie art. 42, ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za
ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy.
§ 3.
Pozosta³e paragrafy uchwa³y nr XXIX/228/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2009 r.
w sprawie regulaminu dodatków p³acowych w szko³ach, placówkach owiatowych i placówkach opiekuñczo-wychowawczych powiatu poznañskiego nie
ulegaj¹ zmianie.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Uzasadnienie:
W przyjêtej przez Radê Powiatu w Poznaniu uchwale nr XXIX/228/III/2009 w sprawie regulaminu
dodatków p³acowych dotycz¹cych nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach prowadzonych
przez powiat poznañski znajduj¹ siê dwa uchybienia,
mog¹ce skutkowaæ wszczêciem postêpowania uniewa¿niaj¹cego tamt¹ uchwa³ê. B³êdnie wpisano datê,

od której ma moc obowi¹zuj¹c¹  nastêpuje to po 14
dniach od daty og³oszenia zmiany ustawy Karta
Nauczyciela. Dziennik Ustaw z t¹ zmian¹ ukaza³ siê
7 stycznia 2009 r., tak wiêc wejcie w ¿ycie i nadanie mocy obowi¹zuj¹cej powinno nast¹piæ dzieñ
póniej ni¿ podano pierwotnie, tj. od 22 stycznia
2009 r.
Drugim uchybieniem jest zapis dzia³u V, pkt 3 w za³¹czniku, mówi¹cy o tym, jak ustala siê godziny
ponadwymiarowe w tygodniu, w którym przypadaj¹
dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniu, w którym zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹
w rodku tygodnia. Dotychczasowy zapis zawiera
informacjê, kiedy mo¿na wyp³aciæ godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw, okrelaj¹c warunek, i¿ faktyczna liczba przepracowanych
przez nauczyciela w danym tygodniu godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych musi
przekraczaæ jego tygodniowe pensum. Dodatkowym
zapisem maj¹cym wp³yw na wysokoæ wynagrodzenia nauczyciela jest koñcowe zdanie tego punktu,
mówi¹ce, i¿ liczba godzin ponadwymiarowych, za
które przys³uguje wynagrodzenie, nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym.
Od zesz³ego roku zauwa¿yæ mo¿na szereg przypadków, w których organy nadzoru kwestionowa³y podobne zapisy, uznaj¹c, i¿ samorz¹d terytorialny nie
mo¿e wykraczaæ poza okrelenie warunków obliczania i wyp³acania godzin ponadwymiarowych, nie
mo¿e natomiast decydowaæ, w jakich przypadkach
nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane.
W zwi¹zku z zasadnoci¹ powy¿szych uwag w³aciwym rozwi¹zaniem jest naprawienie uchybieñ
poprzez odpowiedni¹ modyfikacjê poprzednio przyjêtej uchwa³y Rady.
W zwi¹zku z powy¿szym przyjêcie niniejszej
uchwa³y jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XXX/237/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie: uchwalenia Programu ochrony rodowiska i Planu gospodarki odpadami dla Powiatu
Poznañskiego.
Na podstawie art. 12, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
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nr 142, poz. 1592 ze zmianami og³oszonymi w:
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) i art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U.
z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zmianami og³oszonymi
w: Dz.U. z 2008 r. nr 111, poz. 708; nr 138, poz. 865;
nr 154, poz. 958; nr 171, poz. 1056; nr 199, poz.
1227; nr 223, poz. 1464; nr 227, poz. 1505; Dz.U.
z 2009 r. nr 19, poz. 100 i ze zmianami wynikaj¹cymi z M.P. z 2008 r. nr 79, poz. 968; nr 80, poz. 707)
oraz art. 14, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze
zmianami og³oszonymi w: Dz.U. z 2007 r. nr 88,
poz. 587, z przeniesienia Dz.U. z 2005 r. nr 175, poz.
1462; Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227; nr 223, poz.
1464; Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97) Rada Powiatu
w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Uchwala siê Program ochrony rodowiska dla
Powiatu Poznañskiego na lata 2008-2011 z perspektyw¹ na lata 2012-2015 oraz Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Poznañskiego na lata
2008-2011 z perspektyw¹ na lata 2012-2015 
aktualizacja.
2. Program ochrony rodowiska i Plan gospodarki
odpadami dla Powiatu Poznañskiego stanowi¹
za³¹czniki do niniejszej uchwa³y:
1) Program ochrony rodowiska stanowi za³¹cznik nr 1,
2) Plan gospodarki odpadami stanowi za³¹cznik
nr 2.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony rodowiska i ustawy o odpadach organ wykonawczy
powiatu sporz¹dza powiatowy program ochrony rodowiska, którego czêæ stanowi plan gospodarki
odpadami, uwzglêdniaj¹c wymagania okrelone
w ww. ustawach, a w szczególnoci: cele i prioryte12
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ty ekologiczne (w tym cele d³ugoterminowe), rodzaje i harmonogram dzia³añ proekologicznych, mechanizmy prawno-ekonomiczne i rodki finansowe
niezbêdne do osi¹gniêcia celów. Zaktualizowany na
lata 2008-2011 (z perspektyw¹ na lata 2012-2015) Program ochrony rodowiska ma s³u¿yæ realizacji za³o¿eñ Polityki Ekologicznej Pañstwa na lata
2007-2010 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata
2011-2014, odnosz¹c je do kompetencji i mo¿liwoci dzia³añ proekologicznych powiatowego szczebla
administracji samorz¹dowej. Program ochrony rodowiska okrela zadania w³asne powiatu oraz zadania
koordynowane, a tak¿e zawiera diagnozê problemów
rodowiska na terenie powiatu poznañskiego.
Plan gospodarki odpadami okrela ponadto aktualny stan gospodarki odpadami na terenie powiatu,
cele w zakresie gospodarki odpadami i terminy ich
osi¹gania, prognozê zmian w zakresie wytwarzania
i gospodarowania odpadami, system gospodarowania
odpadami, zadania, których realizacja ma zapewniæ
poprawê sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami na terenie powiatu wraz z harmonogramem realizacji tych zadañ, system monitoringu i sposób oceny
realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.
Projekty Programu ochrony rodowiska oraz aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Poznañskiego opracowane zosta³y z zapewnieniem
mo¿liwoci udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 padziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o rodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227). Do
przedmiotowych projektów dokumentów nie wniesiono ¿adnych uwag ani wniosków w terminie
okrelonym w informacji podanej do publicznej
wiadomoci.
Projekty Programu ochrony rodowiska i Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Poznañskiego podlega³y zaopiniowaniu przez Zarz¹d Województwa
Wielkopolskiego, a projekt Planu gospodarki odpadami tak¿e przez organy wykonawcze 17 gmin z terenu powiatu poznañskiego i Dyrektora Regionalnego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uzyskano
pozytywne opinie wymienionych organów.
Ponadto organ opracowuj¹cy projekt Programu
ochrony rodowiska dla Powiatu Poznañskiego dokona³ analizy, w wyniku której stwierdzono, ¿e realizacja postanowieñ tego dokumentu nie spowoduje
znacz¹cego (negatywnego) oddzia³ywania na rodowisko oraz ¿e nie wyznacza on ram dla póniejszej
realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddziaBiuletyn Powiatu Poznañskiego

³ywaæ na rodowisko (w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony rodowiska).
Dlatego te¿ odst¹piono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na rodowisko projektu
Programu ochrony rodowiska.
Po przeanalizowaniu treci projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Poznañskiego
organ opracowuj¹cy uzna³, ¿e projektowany dokument stanowi niewielk¹ modyfikacjê w ustaleniach
przyjêtego w 2004 roku Planu gospodarki odpadami
dla Powiatu Poznañskiego i realizacja postanowieñ
okrelonych w aktualizacji dokumentu nie spowoduje
znacz¹cego oddzia³ywania na rodowisko. W zwi¹zku z powy¿szym, zgodnie z art. 48, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostêpnianiu
informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na rodowisko, po uzyskaniu
wymaganych uzgodnieñ Regionalnego Dyrektora
Ochrony rodowiska w Poznaniu oraz Pañstwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
Zarz¹d Powiatu w Poznaniu odst¹pi³ od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na rodowisko projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami
dla Powiatu Poznañskiego. Informacja o tym zosta³a podana do publicznej wiadomoci.
Program ochrony rodowiska i Plan gospodarki
odpadami, zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy Prawo
ochrony rodowiska i art. 14, ust. 6 ustawy o odpadach s¹ uchwalane przez Radê Powiatu, a nastêpnie
realizowane przez organ wykonawczy powiatu.
Uchwa³a nr XXX/238/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Programu Zdrowotnego Powiatu Poznañskiego na lata 2009- 2013.
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. 8, pkt 1 i art. 48, ust 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 164,

poz. 1027; nr 216, poz. 1367; nr 225, poz. 1486; nr
227, poz. 1505; nr 234, poz. 1570; nr 237, poz. 1654;
Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33; nr 22, poz. 120; nr 26,
poz. 157; nr 38, poz. 299) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zatwierdza siê Program Zdrowotny Powiatu Poznañskiego na lata 2009-2013, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Przepis art. 8, pkt 1 ustawy o wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze
zm.) wskazuje na zadania powiatu w zakresie opracowywania i realizacji oraz oceny efektów programów zdrowotnych wynikaj¹cych z rozpoznanych
potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkañców
powiatu poznañskiego. Zgodnie z art. 48 ustawy
o wiadczeniach opieki zdrowotnej programy dotycz¹ w szczególnoci:
 wa¿nych zjawisk epidemiologicznych,
 istotnych problemów zdrowotnych, dotycz¹cych
ca³ej lub okrelonej grupy wiadczeniobiorców,
przy istniej¹cych mo¿liwociach ich eliminowania b¹d ograniczenia,
 wdra¿ania przedsiêwziêæ profilaktycznych.
Program Zdrowotny Powiatu Poznañskiego na lata
2009-2013 jest kontynuacj¹ Programu Zdrowotnego Powiatu Poznañskiego na lata 2005-2008.
Zosta³ on opracowany na podstawie aktualnych danych demograficzno-epidemiologicznych. Celem
strategicznym jest Poprawa zdrowia i zwi¹zanej
z nim jakoci ¿ycia oraz zmniejszenie ró¿nic w dostêpie do wiadczeñ zdrowotnych mieszkañców
powiatu poznañskiego. Jego realizacji s³u¿yæ maj¹
cele operacyjne oraz zadania okrelone w dokumencie.
Oczekuje siê, i¿ wynikiem realizacji tych dzia³añ
bêd¹ w przysz³oci korzystne zmiany w stanie zdrowia ludnoci powiatu poznañskiego.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y jest uzasadnione.
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Uchwa³a nr XXX/239/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 maja 2009 r.

3. zwiêksza siê o kwotê 4.455 z³ dotacje pochodz¹ce ze
rodków pomocowych, które po zmianach wynosz¹
7.526.110 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1D).

w sprawie: zmiany bud¿etu powiatu poznañskiego na rok 2009.

§ 2.
W paragrafie 2 uchwa³y bud¿etowej:
1. Zwiêksza siê o kwotê 1.024.813 z³ wydatki bud¿etu powiatu poznañskiego, które po zmianie
wynosz¹ 198.822.305 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2), w tym:
1) zwiêksza siê o kwotê 173.037 z³ wydatki na
realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, które po zmianach wynosz¹ 7.041.103 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2).
2. W wydatkach okrelonych w § 2, ust. 1 zmienia siê:
1) zwiêksza siê o 468.428 z³ wydatki bie¿¹ce,
które po zmianach wynosz¹ 151.776.390 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem 2A), w tym:
a) zwiêksza siê wydatki na wynagrodzenia
i pochodne o kwotê 24.154 z³, które po
zmianach wynosz¹ 70.637.763 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 3),
2) zwiêksza siê o 556.385 z³ wydatki maj¹tkowe,
które po zmianie wynosz¹ 47.045.915 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 6).
3. Zwiêksza siê o kwotê 5.241 z³ wydatki na realizacjê projektów ze rodków pomocowych, które wynosz¹ 9.598.942 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 7).

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, art. 184, ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104
ze zm.: Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1420; 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 w Poznaniu 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,
uchwa³¹ Rady z dnia 23 lutego 2009 r. nr XXVII/
214/III/2009, uchwa³¹ Rady z dnia 25 marca 2009 r.
nr XXVII/223/III/2009, uchwa³¹ Zarz¹du nr 1656/
2009 z dnia 31 marca 2009 r., uchwa³¹ Rady z dnia
29 kwietnia 2009 r. nr XXIX/231/III/2009, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W paragrafie 1:
1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu powiatu poznañskiego o kwotê 1.024.813 z³, które po zmianach
wynosz¹ 176.589.137 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1), w tym:
l) zwiêksza siê dochody bie¿¹ce o 519.128 z³,
które po zmianie wynosz¹ 168.030.798 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1A),
2) zwiêksza siê dochody maj¹tkowe o kwotê
505.685 z³, które po zmianach wynosz¹
8.558.339 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1B).
2. Zwiêksza siê o kwotê 173.037 z³ dotacje celowe
na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, które po zmianach wynosz¹ 7.041.103 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1).
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§ 3.
W paragrafie 4 uchwa³y bud¿etowej:
l. 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:
1. zmniejsza siê rezerwê na zadania z zakresu owiaty
i wychowania o kwotê 13.700 z³, która po zmianach
wynosi 1.468.066 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2).
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
DOCHODY
Zwiêksza siê wysokoæ dochodów bud¿etu powiatu o kwotê 1.024.813 z³, zmiany obejmuj¹:
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

I. Zwiêksza siê wysokoæ dotacji na zadania z zakresu
administracji rz¹dowej o kwotê 173.037 z³, w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami, zwiêksza siê wysokoæ dotacji w § 2110 o kwotê ogó³em 173.037 z³, w tym:
a) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-129/09 z dnia
13 maja 2009 r. zwiêksza siê wysokoæ dotacji o kwotê 48.338 z³ 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.
przez powiat poznañski nieruchomoci zajête pod drogê publiczn¹ powiatow¹,
b) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-136/09 z dnia
20.05.2009 r. zwiêksza siê wysokoæ dotacji
o kwotê 124.699 z³, 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. przez
powiat poznañski nieruchomoci zajête pod
drogê publiczn¹ powiatow¹.
II. Dochody w³asne zwiêksza siê o kwotê 851.776
z³, zmiany obejmuj¹:
1. W dz. 600, rozdz. 60014  Drogi publiczne powiatowe, zwiêksza siê wysokoæ dochodów
w § 2710  Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej
udzielanej miêdzy jst na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych, o kwotê 244.000 z³
w zwi¹zku z planowanym przyjêciem pomocy finansowej z gminy Tamowo Podgórne, z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1872P
Tamowo Podgórne  Góra.
2. W dz. 851, rozdz. 85149  Programy polityki
zdrowotnej, zwiêksza siê wysokoæ dochodów
w § 2310 o kwotê 2.800 z³ w zwi¹zku ze zwiêkszeniem dofinansowania realizacji powiatowego
programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki
szyjki macicy w 2009 r. z gminy Mosina, w porównaniu z pierwotn¹ deklaracj¹ gminy. Po zmianach wysokoæ dofinansowania z gmin wynosi
746.200 z³.
3. W dz. 851, rozdz. 85195  Pozosta³a dzia³alnoæ,
zwiêksza siê wysokoæ dochodów o kwotê
30.000 z³, zmiany obejmuj¹:
a) zwiêksza siê wysokoæ dochodów w § 6300
o kwotê 30.000 z³, w zwi¹zku z planowanym
przyjêciem pomocy finansowej z gminy Mosina, z przeznaczeniem na zakup sprzêtu kar-

diologicznego dla oddzia³u wewnêtrznego
Szpitala w Puszczykowie,
b) przenosi siê rodki finansowe w kwocie
10.900 z³, pomiêdzy paragrafami dochodów
z tytu³u pomocy finansowej z gminy Stêszew,
w zwi¹zku ze zmian¹ klasyfikacji rodków
przeznaczonych na zakup sprzêtu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.
4. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-106/09 z dnia
08.05.2009 r. zwiêksza siê wysokoæ dotacji
w dz. 852, rozdz. 85201  Placówki opiekuñczo-wychowawcze, o kwotê ogó³em 547.285 z³
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
zadañ w³asnych w zakresie osi¹gania standardów
w placówkach opiekuñczo-wychowawczych, dla
DD w Kórniku-Bninie, w tym:
 w § 2130  kwota 82.500 z³ z przeznaczeniem
na dofinansowanie remontu ³azienek,
 w § 6430  kwota 464.785 z³ z przeznaczeniem
na dofinansowanie prac elektrycznych dotycz¹cych instalacji sygnalizacji po¿aru w zwi¹zku
z zaleceniami PSP (125.000 z³) oraz na przebudowê wnêtrz budynku Jacek (339.785 z³).
5. W dz. 853, rozdz. 85395  Pozosta³a dzia³alnoæ,
zwiêksza siê wysokoæ dotacji rozwojowych
o kwotê 4.691 z³ przyznanych na realizacjê
projektu systemowego Pokonaæ wykluczenie.
Wszechstronna aktywizacja osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym z powiatu poznañskiego,
realizowanego przez PCPR w Poznaniu, z tego:
 w § 2008  Dotacje rozwojowe oraz rodki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 
zwiêkszenie o kwotê 4.455 z³,
 w § 2909  Dotacje rozwojowe oraz rodki na
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 
zwiêkszenie o kwotê 236 z³.
6. W dz. 854, rozdz. 85410  Internaty i bursy szkolne,
zwiêksza siê wysokoæ dochodów w § 0750  Wp³ywy z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych,
o kwotê 23.000 z³ w ZS w Rokietnicy.
WYDATKI
Zwiêksza siê wysokoæ wydatków bud¿etu powiatu o kwotê 1.024.813 z³, z tego:
I. Zwiêksza siê wysokoæ wydatków na zadania z zakresu administracji rz¹dowej o kwotê 173.037 z³,
w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami, zwiêksza siê wysokoæ
pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê
173.037 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie
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wymagalnych zobowi¹zañ Skarbu Pañstwa, na
uregulowanie odszkodowañ (wraz z odsetkami)
na rzecz osób fizycznych za przejête z dniem
1 stycznia 1999 r. przez powiat poznañski nieruchomoci zajête pod drogi publiczne powiatowe.
W dz. 750, rozdz. 75045  Komisje poborowe,
przenosi siê rodki finansowe w kwocie 8.520 z³
pomiêdzy grupami wydatków bie¿¹cych w ramach wydatków zwi¹zanych z prac¹ Powiatowej
Komisji Lekarskiej nr 4 i 5.
W dz. 853, rozdz. 85321  Zespo³y do spraw orzekania o niepe³nosprawnoci, przenosi siê rodki finansowe pomiêdzy grupami wydatków, w ramach
wydatków realizowanych przez Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoci, w tym:
 zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia
i pochodne o kwotê 10.000 z³,
 zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
o kwotê 10.000 z³ z przeznaczeniem na zakup
przeszklonych skrzyde³ drzwi wejciowych
do sekretariatu.
Wydatki na zadania w³asne zwiêksza siê o kwotê 851.776 z³, zmiany obejmuj¹:
W dz. 600, rozdz. 60014  Drogi publiczne
powiatowe, zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych
wydatków bie¿¹cych o kwotê 244.000 z³ z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr
1872P Tarnowo Podgórne  Góra.
W dz. 801, rozdz. 80130  Szko³y zawodowe,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê
52.700 z³, zmiany obejmuj¹:
a) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 16.000 z³ w zwi¹zku
ze zwiêkszeniem planowanych dochodów
w ZS w Rokietnicy,
b) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 8.700 z³ z przeznaczeniem na podatek od nieruchomoci w ZS
w Rokietnicy,
c) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 28.000 z³ w zwi¹zku
z koniecznoci¹ naprawy ogrodzenia w ZS
w Rokietnicy: remontowi murowanego ogrodzenia podlegaæ bêdzie po³udniowa strona
parku wpisanego do rejestru zabytków.
W dz. 801, rozdz. 80195  Pozosta³a dzia³alnoæ,
zmniejsza siê wysokoæ wydatków o kwotê
36.700 z³, zmiany obejmuj¹:
a) przenosi siê rodki finansowe w kwocie
30.000 z³ z wydatków maj¹tkowych na pozosta³e wydatki bie¿¹ce, zwi¹zane z realizacj¹
projektu pn. Promocja zdrowia poprzez sport
czerwiec 2009

 zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznañskim,
z przeznaczeniem na wydatki zwi¹zane z produkcj¹ spotu reklamowego oraz zakupem czasu antenowego,
b) zmniejsza siê wysokoæ rezerwy na zadania
z zakresu owiaty o kwotê 13.700 z³:
 zmniejszenie o kwotê 8.700 z³ z przeznaczeniem na wydatki ZS w Rokietnicy w rozdz.
80130  Szko³y zawodowe,
 zmniejszenie o kwotê 5.000 z³ z przeznaczeniem
na sfinansowanie ubezpieczenia ok. 50 nauczycieli, instruktorów oraz trenerów, którzy bêd¹
prowadziæ zajêcia sportowo-rekreacyjne w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2009 r. na nowo
powsta³ych boiskach wielofunkcyjnych,
c) zmniejsza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 28.000 z³ w pozycji
remont wewnêtrzny w placówkach owiatowych powiatu w zwi¹zku z koniecznoci¹
naprawy ogrodzenia w ZS w Rokietnicy.
4. W dz. 851, rozdz. 85149  Programy polityki zdrowotnej, zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 2.800 z³ z przeznaczeniem
na dofinansowanie realizacji powiatowego programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szyjki macicy w 2009 r.
5. W dz. 851, rozdz. 85195  Pozosta³a dzia³alnoæ,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê
30.000 z³, zmiany obejmuj¹:
a) zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych o kwotê 30.000 z³ z przeznaczeniem na
podwy¿szenie kapita³u zak³adowego Szpitala
w Puszczykowie, na zakup sprzêtu kardiologicznego dla oddzia³u wewnêtrznego,
b) przenosi siê rodki finansowe w kwocie
10.900 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
na wydatki maj¹tkowe, przeznaczone na zakup sprzêtu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie, ze rodków gminy Stêszew,
6. W dz. 852, rozdz. 85201  Placówki opiekuñczo-wychowawcze, zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê 557.285 z³, zmiany obejmuj¹:
a) przenosi siê rodki finansowe w kwocie
10.700 z³, z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
na wydatki maj¹tkowe; ponadto przenosi siê
rodki w kwocie 31.300 z³ pomiêdzy paragrafami wydatków maj¹tkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie ogrodzenia
z pi³kochwytami o wysokoci 5 m na obwodzie boiska do pi³ki no¿nej przy OWR w Kobylnicy,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

b) przenosi siê rodki finansowe w kwocie
60.000 z³ z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
w rozdz. 85201 oraz rodki finansowe w kwocie 10.000 z³ z rozdz. 85220 na wydatki
maj¹tkowe (§ 6050) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania instalacji sygnalizacji po¿arowej w DD w Kórniku,
c) zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê
547.285 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadañ w³asnych w zakresie
osi¹gania standardów w placówkach opiekuñczo-wychowawczych dla DD w Kórniku-Bninie, w tym:
 zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 82.500 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ³azienek
w DD w Kórniku-Bninie,
 zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych o kwotê 464.785 z³ z przeznaczeniem na
dofinansowanie prac elektrycznych dotycz¹cych instalacji sygnalizacji po¿aru w zwi¹zku
z zaleceniami PSP (125.000 z³) oraz na
przebudowê wnêtrz budynku Jacek w DD
w Kórniku-Bninie (339.785 z³).
7. W dz. 852, rozdz. 85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejsza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 550 z³
w zwi¹zku z przeniesieniem rodków do rozdz.
85395  Pozosta³a dzia³alnoæ, z przeznaczeniem
na zwiêkszenie wk³adu w³asnego do projektu systemowego Pokonaæ wykluczenie, realizowanego przez PCPR w Poznaniu.
8. W dz. 852, rozdz. 85220  Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki
interwencji kryzysowej, zmniejsza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 10.000 z³,
w zwi¹zku z przeniesieniem rodków do rozdz.
85201  Placówki opiekuñczo-wychowawcze, na
wydatki w DD w Kórniku.
9. W dz. 853, rozdz. 85395  Pozosta³a dzia³alnoæ,
wprowadza siê zmiany w planie wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ projektu systemowego Pokonaæ wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja
osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
z powiatu poznañskiego, realizowanego przez
PCPR w Poznaniu, poprzez zwiêkszenie wysokoci wydatków o kwotê ogó³em 5.241 z³ oraz
przeniesienia pomiêdzy paragrafami w zwi¹zku
z organizacj¹ kursów i szkoleñ we w³asnym zakresie, z tego:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne  zwiêkszenie o kwotê 42.674 z³,

 pozosta³e wydatki bie¿¹ce  zmniejszenie
o kwotê 37.433 z³.
10.W dz. 854, rozdz. 85410  Internaty i bursy szkolne, zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych o kwotê 7.000 z³ w zwi¹zku ze zwiêkszeniem planowanych dochodów w ZS w Rokietnicy.
WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE
Z FUNDUSZY POMOCOWYCH
Wprowadza siê zmiany w za³¹czniku nr 7, obejmuj¹ce:
l. W dz. 801, rozdz. 80195  Pozosta³a dzia³alnoæ,
przenosi siê rodki finansowe z wydatków maj¹tkowych na pozosta³e wydatki bie¿¹ce, zwi¹zane z realizacj¹ projektu pn. Promocja zdrowia poprzez
sport  zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznañskim, z przeznaczeniem na wydatki zwi¹zane z produkcj¹ spotu
reklamowego oraz zakupem czasu antenowego;
2. W dz. 853, rozdz. 85395  Pozosta³a dzia³alnoæ,
wprowadza siê zmiany w planie wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ projektu systemowego Pokonaæ
wykluczenie, realizowanego przez PCPR w Poznaniu, poprzez zwiêkszenie wysokoci wydatków
o kwotê ogó³em 5.241 z³ oraz przeniesienia pomiêdzy paragrafami w zwi¹zku z organizacj¹ kursów i szkoleñ we w³asnym zakresie, z tego:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zwiêkszenie o kwotê 42.674 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce  zmniejszenie
o kwotê 37.983 z³.
POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany w za³¹czniku nr 9:
1. Zwiêksza siê wysokoæ planowanych wydatków
z Funduszu o kwotê 75.000 z³, w tym:
 zwiêksza siê wysokoæ wydatków w § 2450
o kwotê 45.000 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy rowu nr R-J (Koszucki) na
odcinku 3 km, na terenie gminy Kórnik, jako kontynuacjê robót wykonanych w roku poprzednim,
 zwiêksza siê wysokoæ wydatków w § 4210
o kwotê 30.000 z³ z przeznaczeniem na zakup sorbentów, neutralizatorów oraz rodka pianotwórczego, przeznaczonych do dzia³añ zwi¹zanych
z neutralizacj¹ i likwidacj¹ ska¿eñ chemicznych rodowiska naturalnego, dla Komendy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu.
2. Zwiêkszenie wydatków powoduje zmniejszenie stanu rodków funduszu na koniec 2009 r. o kwotê
75.000 z³, który po zmianach wynosi 234.829 z³.
n
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarz¹du Powiatu
od 24 kwietnia do 22 maja 2009 r.
Zarz¹d Powiatu odby³ 7 protoko³owanych
posiedzeñ: 24, 29 i 30 kwietnia i 8, 13, 20 i 22
maja 2009 r.
I UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ ZARZ¥D:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planu
zagospodarowania przestrzennego  szeæ
postanowieñ,
2. w sprawie zatwierdzenia wyników prac
komisji konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznañskiego. Na podstawie protoko³u posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2009
r. komisji konkursowej Dzielnicowy Roku
Powiatu Poznañskiego Zarz¹d przyzna³ nagrody w wysokoci: I nagroda  3.500,00 z³
netto oraz tytu³ Dzielnicowy Roku Powiatu Poznañskiego; II nagroda  2.000,00 z³
netto; III nagroda  1.500,00 z³ netto. Wrêczenie nagród odbêdzie siê podczas obchodów wiêta Policji w lipcu 2009 r. Do czasu
wrêczenia nagród informacja o nagrodzonych kandydatach nie bêdzie upubliczniona,
3. w sprawie zatwierdzenia wyników prac komisji konkursu Stra¿ak Roku Powiatu
Poznañskiego. Na podstawie protoko³u posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2009 r. komisji konkursowej Stra¿ak Roku Powiatu
Poznañskiego Zarz¹d przyzna³ nastêpuj¹ce
nagrody: I nagroda  3.500,00 z³ netto oraz
tytu³ Stra¿ak Roku Powiatu Poznañskiego
dla stra¿aka z PSP st. ogn. Dariusza Bartola
 Jednostka Ratowniczo-Ganicza nr 8, Bolechowo; I nagroda  3.500,00 z³ netto oraz
tytu³ Stra¿ak Roku Powiatu Poznañskiego
dla druha Jerzego W³odarczaka  OSP Strykowo; II nagroda  2.000,00 z³ netto dla druha Paw³a Ratajczaka  OSP Buk; III nagroda
 1.500,00 z³ netto dla druha Kazimierza Janiszewskiego  OSP Pobiedziska. Wrêczenie
nagród odby³o siê podczas obchodów Dnia
Stra¿aka 9 maja 2009 r.,
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4. w sprawie organizacji powiatowych obchodów Dnia Stra¿aka oraz uroczystoci
10-lecia Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP. Zarz¹d
postanowi³ przeznaczyæ kwotê do 5.000,00 z³
brutto na sfinansowanie us³ugi artystycznej
(2.000,00 z³  wystêp zespo³u muzycznego
i konferansjera), zakup us³ugi gastronomicznej (2.000,00 z³), zakup drobnych
nagród i ksi¹¿ek dla wyró¿nionych druhów
i stra¿aków (1.000,00 z³). Obchody Dnia
Stra¿aka oraz uroczystoci 10-lecia Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP odby³y siê na
terenie Jednostki Ratowniczo-Ganiczej
nr 8 w Bolechowie w dniu 9 maja 2009 r.,
5. w sprawie organizacji powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Klêska  powód czy huragan  stra¿
po¿arna ci pomaga. Zarz¹d postanowi³
przeznaczyæ kwotê do 2.000,00 z³ brutto na
zakup nagród rzeczowych oraz artyku³ów
spo¿ywczych,
6. w sprawie zmiany uchwa³y dot. opinii dla
budowy drogi gminnej  ulicy Wysogotowskiej w Przemierowie, gm. Tarnowo
Podgórne. W uchwale nr 1683/2009 z dnia
10 kwietnia 2009 r. stwierdzono b³¹d dot.
nazwy opiniowanej inwestycji. Omy³kowo
wpisano ul. Ogrodow¹ w Swadzimiu zamiast ul. Wysogotowskiej w Przemierowie,
7. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
na: I. wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, zwi¹zanych z za³o¿eniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych
oraz opracowaniem numerycznej nak³adki
uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info V
dla obrêbów: D¹browa, D¹brówka, Palêdzie, Zakrzewo  gm. Dopiewo, województwo wielkopolskie, Plewiska, Wiry  gm.
Komorniki, województwo wielkopolskie;
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

II. doprowadzenie do zgodnoci z wymogami instrukcji geodezyjnych (O-1, O-3, G-1,
G-4, K-1, G-5) granic dzia³ek na numerycznej obiektowej mapie ewidencyjnej (gm.
Tarnowo Podgórne) sporz¹dzonej na zlecenie ARiMR  z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert
czêciowych, maksymalnie 7 czêci. Zarz¹d
zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez:
 Geodezyjne Przedsiêbiorstwo Us³ugowe Maria Orliñska, Wies³aw Orliñski
s.c. na wykonanie czêci I, IV, VII
przedmiotu zamówienia: I (obrêb D¹browa) za kwotê 35.868,00 z³ brutto; IV
(obrêb Zakrzewo) za kwotê 32.879,00 z³
brutto; VII (gmina Tarnowo Podgórne)
za kwotê 199.500,00 z³ brutto,
 Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Geomap Sp. z o.o.
na wykonanie czêci II, III, V, VI przedmiotu zamówienia: II (obrêb D¹brówka)
za kwotê 34.934,70 z³ brutto; III (obrêb
Palêdzie) za kwotê 30.378,00 z³ brutto;
V (obrêb Plewiska) za kwotê 64.050,00 z³
brutto, VI (obrêb Wiry) za kwotê
41.175,00 z³ brutto,
9. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4,
pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych spó³ce z o.o. IGMAG z siedzib¹
w Poznaniu na dostawê i monta¿ 2 rega³ów przejezdnych dla potrzeb archiwum
zak³adowego Starostwa Powiatowego
w Poznaniu. Wartoæ zamówienia wyniesie 14.646,10 z³ brutto,
10. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez zakup czasu antenowego w TVP3
i TVP2 w celu emisji reporta¿u promocyjnego powiatu poznañskiego. Na ww. cel zosta³a przeznaczona kwota w wysokoci
16.602,00 z³ brutto. Telewizja Polska wyemituje reporta¿ promuj¹cy powiat poznañski oraz relacjonuj¹cy uroczysty koncert
z udzia³em w³adz samorz¹dowych, pos³ów,
senatorów oraz radnych obecnej i minionych kadencji, a tak¿e przedstawicieli stowarzyszeñ i fundacji dzia³aj¹cych na rzecz
powiatu (zadanie realizowane przez Wydzia³ Promocji),

11. w sprawie og³oszenia II przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji pomieszczenia kot³owni olejowej na potrzeby wêz³a
cieplnego w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu; zatwierdzenia SIWZ oraz
powo³ania komisji przetargowej,
12. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie
art. 4, pkt 8 w zwi¹zku z art. 6a ustawy Prawo zamówieñ publicznych na wykonanie
wraz z dostaw¹ smyczy sublimacyjnych na
potrzeby organizacji III Rajdu M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych Powiatu Poznañskiego. Zarz¹d postanowi³ zleciæ firmie
MK Studio  Agencja Reklamowa z Poznania wykonanie wraz z dostaw¹ 800 smyczy
sublimacyjnych. Wartoæ zamówienia nie
przekroczy kwoty 2.500,00 z³ brutto,
13. w sprawie przeznaczenia rodków finansowych w wysokoci 10.980,00 z³ na doradztwo prawne w zakresie przepisów dot.
oceny oddzia³ywania na rodowisko i na
obszary Natura 2000. Doradztwo prawne
wiadczone bêdzie przez Kancelariê
Prawn¹ Jêdroka, Jerzmañski, Bar i Wspólnicy Sp. z o.o. W lipcu 2008 r. powiat poznañski z³o¿y³ w trybie preselekcji wniosek
aplikacyjny na realizacjê inwestycji pn.
Przebudowa drogi powiatowej 2406P 
odcinek od mostu nad rzek¹ Wart¹ do drogi wojewódzkiej nr 196 dofinansowany
w ramach WRPO. Warunkiem otrzymania
dofinansowania jest z³o¿enie w³aciwego
wniosku aplikacyjnego wraz z kompletem
dokumentów umo¿liwiaj¹cych realizacjê
ww. inwestycji. Doradztwo prawne w zakresie przepisów o ocenach oddzia³ywania
na rodowisko i obszary Natura 2000 oraz
prowadzenie postêpowañ zmierzaj¹cych do
uzyskania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz
decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej w sposób istotny przyczyni siê
do sporz¹dzenia prawid³owej dokumentacji
aplikacyjnej, a w konsekwencji do pozyskania rodków zewnêtrznych na przebudowê
drogi powiatowej nr 2406P,
14. w sprawie zezwolenia na u¿ywanie ³odzi
motorowych i skuterów wodnych w dniu
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1 maja 2009 r. na Jeziorze Niepruszewskim
w granicach administracyjnych gminy Buk
 po zachodniej stronie jeziora. Zarz¹d
zezwoli³ na u¿ywanie ³odzi motorowych
o mocy powy¿ej 5kW (6,75KM) i skuterów
wodnych w godz. 14.00-20.00,
15. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji piwnic
w budynku przy ul. S³owackiego 8 w Poznaniu  przystosowanie pomieszczeñ piwnicznych na potrzeby archiwum zak³adowego
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania komisji
przetargowej,
16. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zapytania o cenê na wykonanie gad¿etów promocyjnych w ramach projektu
pn. Promocja zdrowia poprzez sport  zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania komisji przetargowej,
17. w sprawie zatwierdzenia wyników 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.
Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej
przez Zak³ad Poligraficzny Dziamski-Gryska
ze Swarzêdza, który zaoferowa³ realizacjê
zadania za kwotê 35.145,15 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono dwie oferty. Wykonawca spe³ni³ wymogi formalno-prawne udzia³u
w postêpowaniu,
18. w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie praw
autorskich przez powiat poznañski dot. projektu koncepcyjnego rozbudowy Szko³y
w Murowanej Golinie przy ul. Szkolnej 1,
wchodz¹cej w sk³ad ZS im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy, od wykonawcy, tj. firmy
KONTRAPUNKT Pracownia Architektoniczna Magdalena Mase³kowska  za kwotê
45.896,40 z³ brutto. W zwi¹zku z planowan¹
rozbudow¹ szko³y w Murowanej Golinie
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zosta³a wykonana koncepcja rozbudowy
szko³y. Nastêpnym etapem bêdzie sporz¹dzenie dokumentacji projektowej, w sk³ad
której wejd¹: projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania
odbioru robót oraz przedmiary i kosztorysy,
19. w sprawie wykonania robót uzupe³niaj¹cych
przy budowie boiska wielofunkcyjnego
w DD w Kórniku-Bninie wykonywanego
w ramach zadania Promocja zdrowia poprzez sport  zespó³ przyszkolnych boisk
wielofunkcyjnych przez konsorcjum PanproSport Pawe³ Prokopczuk, Marek Markowski, s.j. Warszawa i przedsiêbiorca
Renata Przybylska Zak³ad Robót Ogólnobudowlanych Spiraea z siedzib¹ w Lesznie  do kwoty 24.000,00 z³ brutto (zakres
prac obejmowaæ bêdzie wykonanie chodnika wzd³u¿ odwodnienia, wykonanie nowego ogrodzenia z bramk¹ wejciow¹),
20. w sprawie zlecenia robót dodatkowych przy
budowie boiska wielofunkcyjnego w OSW
w Mosinie wykonywanego w ramach
zadania Promocja zdrowia poprzez sport 
zespó³ przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych konsorcjum PanproSport Pawe³ Prokopczuk, Marek Markowski, s.j. Warszawa
i przedsiêbiorca Renata Przybylska Zak³ad
Robót Ogólnobudowlanych Spiraea z siedzib¹ w Lesznie  do kwoty 14.000,00 z³
brutto (zakres prac obejmowaæ bêdzie:
zdjêcie i utylizacjê asfaltu na szerokoci
6 m wzd³u¿ boiska i wykonanie w tym
miejscu nowej nawierzchni z kostki brukowej i jest niezbêdny do wykonania zamówienia podstawowego),
21. w sprawie wykonania dokumentacji projektowej obejmuj¹cej uregulowanie systemu
kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynków OSW dla Dzieci Niewidomych
w Owiñskach przez firmê Us³ugi Projektowe Wojciech Jankowiak  Go³uski za
kwotê 16.470,00 z³ brutto. Wykonanie dokumentacji pozwoli uzyskaæ zgodê konserwatora na prowadzenie prac, pozwolenie na
budowê i prawid³ow¹ realizacjê zadania,
22. w sprawie zmiany § 3 uchwa³y nr 1548/
2009 Zarz¹du Powiatu w Poznaniu z dnia
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11 lutego 2009 r. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie
projektu, opracowanie szaty graficznej i wydrukowanie materia³ów promocyjnych do
projektu pn. Promocja zdrowia poprzez
sport  zespó³ przyszkolnych otwartych
boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim w ramach Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG); zatwierdzenia SIWZ; powo³ania
komisji przetargowej  zmienia siê sk³ad
komisji,
23. w sprawie zlecenia wykonania aktualizacji
kosztorysów inwestorskich oraz wydzielenia czêci projektów dot. remontu instalacji elektrycznej parteru, I piêtra i II piêtra
oraz piwnic budynku przy ul. S³owackiego
8 w Poznaniu przedsiêbiorcy Grzegorzowi
Domañskiemu Biuro Us³ug Technicznych
DEG z siedzib¹ w Zalasewie  za kwotê
5.434,00 z³ brutto,
24. w sprawie zmiany sk³adu komisji konkursowej etapu powiatowego XVI Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorz¹dzie
Terytorialnym. Pan Jaros³aw Dobrowolski
 przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zast¹pi³ cz³onka komisji konkursowej pani¹
Barbarê Czerniejewsk¹,
25. w sprawie powo³ania Komisji Stypendialnej
ds. rozpatrzenia z³o¿onych wniosków
o przyznanie stypendium uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadz¹cym jest powiat poznañski, w zwi¹zku
z wdra¿aniem Dzia³ania 2.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Zarz¹d Powiatu w Poznaniu powo³a³ Komisjê Stypendialn¹ w sk³adzie:
 Piotr Pietryga  Z-ca Dyrektora Wydzia³u Edukacji Starostwa  Przewodnicz¹cy Komisji,
 Agnieszka Przybylska  Inspektor Wydzia³u Edukacji Starostwa  cz³onek
Komisji,
 Marzena Turkiewicz-Zió³kowska  Inspektor Wydzia³u Edukacji Starostwa 
cz³onek Komisji,
 Gra¿yna Mazurkiewicz  Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 cz³onek Komisji.
Zarz¹d powo³a³ komisjê do weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium uczniom szkó³
ponadgimnazjalnych umo¿liwiaj¹cych uzyskanie wiadectwa dojrza³oci (koñcz¹cych
siê matur¹) z wy³¹czeniem szkó³ dla doros³ych, dla których organem prowadz¹cym
jest powiat poznañski. Komisja po weryfikacji i rozpatrzeniu z³o¿onych wniosków
przedstawi listê rankingow¹ Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu,
26. w sprawie zmiany uk³adu wykonawczego
dla bud¿etu powiatu poznañskiego na rok
2009,
27. w sprawie zmiany planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej na rok
2009,
28. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu poznañskiego na rok 2009,
29. w sprawie zmiany postanowieñ umowy
WA.3436/11/06 z dn. 15 maja 2006 r. zawartej
z przedsiêbiorstwem KSERO-MASZ-BIUR
Jan Krajewski Poznañ. Wyd³u¿a siê do dnia
30 czerwca 2009 r. termin realizacji umowy
na wiadczenie us³ug kserowania i drukowania na kopiarkach dostarczonych przez wydzier¿awiaj¹cego. Koszt us³ugi miesiêcznie
wyniesie 3.500,00 z³ brutto,
30. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie wraz z dostaw¹ materia³ów promocyjnych powiatu
poznañskiego z podzia³em na IV czêci. Zarz¹d zatwierdzi³:
 w zakresie czêci I  wykonanie i dostawa banerów i roll-upów promocyjnych
 wybór oferty z³o¿onej przez P.P.H.U.
Ciosek Wielka Reklama  Wieluñ, które zaoferowa³o realizacjê zamówienia
za kwotê 2.938,69 z³ brutto,
 w zakresie czêci II  wykonanie i dostawa flag typu kropla  wybór oferty
z³o¿onej przez IDP INTERSIGN £ód,
który zaoferowa³ realizacjê zamówienia za kwotê 3.983,30 z³ brutto,
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 w zakresie czêci III  wykonanie wraz
z monta¿em banerów reklamowych powiatu poznañskiego do ekspozycji zewnêtrznej  wybór oferty z³o¿onej przez
P.P.H.U. Ciosek Wielka Reklama  Wieluñ, które zaoferowa³o realizacjê zamówienia za kwotê 5.836,38 z³ brutto,
 w zakresie czêci IV  wykonanie i dostawa roll-upów promocyjnych wybór
oferty z³o¿onej przez Janton  Druk
Wielkoformatowy Janusz Wis³ocki 
Choroszcz, który zaoferowa³ realizacjê
zamówienia za kwotê 846,68 z³ brutto,
31. w sprawie podpisania umowy na zakup
specjalistycznego sprzêtu wraz z oprogramowaniem do obs³ugi faks-serwera w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Zarz¹d
postanowi³ podpisaæ umowê z przedsiêbiorc¹ MCX Telecom Sp. z o.o. z Warszawy na zakup specjalistycznego sprzêtu wraz
z oprogramowaniem do obs³ugi faks-serwera. Ca³kowity koszt us³ugi wyniesie
32.940,00 z³ brutto. W ramach umowy wykonawca dokona instalacji i uruchomienia
us³ugi faks-serwera oraz przeszkoli administratorów z obs³ugi oprogramowania.
Termin realizacji  6 tygodni od z³o¿enia
zamówienia,
32. w sprawie promocji walorów turystycznych
powiatu poznañskiego poprzez emisjê spotu
reklamowego na antenie telewizji WTK.
Zarz¹d postanowi³ przeznaczyæ na ww. cel
kwotê 7.776,00 z³ brutto. Spoty zostan¹
wyemitowane w sierpniu i wrzeniu na antenie telewizji WTK w prime time, tj. miêdzy godzin¹ 17.01 a 23.00, w iloci ³¹cznej
48 razy oraz d³ugoci 45 sekund (zadanie
realizowane przez Wydzia³ Promocji),
33. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez pokrycie kosztów zakupu pakietu
promocyjnego podczas trwania XVI Miêdzynarodowych Warsztatów Tañca Wspó³czesnego w wysokoci 7.000,00 z³ brutto.
W ramach pakietu promocyjnego logo powiatu poznañskiego zostanie umieszczone
na banerach informuj¹cych o partnerach
oficjalnych warsztatów oraz zostanie wystawione we wszystkich obiektach, w któ22
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rych odbywaæ siê bêd¹ zajêcia i wystêpy
w ramach XVI Warsztatów oraz na karnetach i zaproszeniach na spektakle w ramach Warsztatów; logotyp powiatu
poznañskiego z adnotacj¹ Oficjalny Partner Warsztatów wraz z linkiem do strony
www.powiat.poznan.pl zostanie umieszczony na stronie www.ptt.pl w miejscu powiêconym Warsztatom. Ponadto roll-up
powiatu poznañskiego zostanie wystawiony w siedzibie Polskiego Teatru Tañca
oraz zostanie przekazany jeden karnet na
zajêcia warsztatowe,
34. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, zwi¹zanych z za³o¿eniem komputerowych zbiorów danych
archiwalnych oraz opracowaniem numerycznej nak³adki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info V dla obrêbów: Kiekrz,
Kobylniki, Rokietnica, gmina Rokietnica,
województwo wielkopolskie  maks. 3 czêci, zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania
komisji przetargowej,
35. w sprawie zmiany wynagrodzenia zasadniczego Dyrektora OWR w Kobylnicy. Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.U.
nr 22, poz. 181 ze zm.) okrela m.in. wysokoæ minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczycieli. Nowelizacja
przedmiotowego rozporz¹dzenia (Dz.U.
z 2009 r. nr 52, poz. 422) zmieni³a wysokoæ minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego
z tytu³em zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. W konsekwencji niniejszej regulacji wynagrodzenie
brutto Dyrektora OWR w Kobylnicy wzronie o kwotê 139,10 z³ i bêdzie wynosiæ
4.857,30 z³ w okresie od dnia 1 stycznia
2009 r. do 31 sierpnia 2009 r., a od dnia
1 wrzenia 2009 r. o kwotê 137,80 z³ i bêdzie wynosiæ 4.995,10 z³,
36. w sprawie dofinansowania nagród dla zwyciêzców konkursu na prace z zakresu kartografii dla studentów uczelni wy¿szych
w wysokoci 1.000,00 z³ brutto. Konkurs
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zorganizowany zosta³ przez Wydzia³ Nauk
Geograficznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Oddzia³ Kartograficzny
Polskiego Towarzystwa Geograficznego
w dniu 22 maja 2009 r. w Collegium Geographicum przy ul. Dziêgielowej w Poznaniu. Do konkursu zg³oszone zosta³y postery
informuj¹ce o metodach opracowania map
i modeli atrakcji turystycznych oraz najwa¿niejszych obiektów. Po konkursie
postery dotycz¹ce powiatu poznañskiego
zostan¹ wypo¿yczone jako elementy wystawy w Starostwie,
37. w sprawie robót dodatkowych przy budowie boisk wielofunkcyjnych i bie¿ni w ZS
w Mosinie przy ul. Topolowej. Zarz¹d
wyrazi³ zgodê na wykonanie robót dodatkowych (wzmocnienie skarp poprzez osadzenie gazonów na podbudowie z betonu
zabezpieczy boisko przed osuwaniem siê
piasku na jego p³ytê i jednoczenie ustabilizuje skarpê, na której znajduje siê nowy
p³ot) w trybie art. 67, ust. 1, pkt 5 ustawy
Prawo zamówieñ publicznych konsorcjum:
PanproSport Pawe³ Prokopczuk, Marek Markowski Spó³ka Jawna, Warszawa i przedsiêbiorca Renata Przybylska Zak³ad Robót
Budowlanych Spiraea z siedzib¹ w Lesznie.
Szacunkowy koszt robót nie przekroczy kwoty 10.000,00 z³ brutto. Rozliczenie koñcowe
nast¹pi na podstawie kosztorysu ofertowego,
sprawdzonego przez inspektora nadzoru,
38. w sprawie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Termomodernizacja budynków Domu Pomocy
Spo³ecznej w Lisówkach. Zarz¹d postanowi³ zleciæ prace projektowe Pracowni
Projektowej Kostka&Kurka Achitekci Sp.
z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu za kwotê
154.513,00 z³ brutto w trybie art. 67, ust 1,
pkt 1, lit. b ustawy Prawo zamówieñ publicznych,
39. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na budowê kompleksu sportowego
przy LO w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3,
w ramach realizacji projektu Moje boisko 
Orlik 2012, zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania komisji przetargowej,

40. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie
art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych na wykonanie projektu wykonawczego okablowania strukturalnego
w obiekcie przy ul. S³owackiego 8 (IV piêtro) na potrzeby wydzia³ów Starostwa Powiatowego. Zarz¹d postanowi³ udzieliæ ww.
zamówienia panu Ryszardowi Andrzejewskiemu za kwotê 10.614,00 z³ brutto.
Projekt wykonawczy zawieraæ bêdzie: modernizacjê okablowania strukturalnego
wraz z po³¹czeniem wiat³owodnym, modernizacjê wydzielonej sieci zasilania komputerów, modernizacjê owietlenia oraz
kosztorys inwestorski do projektu wykonawczego. Termin realizacji zamówienia 
do 21 dni od dnia podpisania umowy,
41. w sprawie uniewa¿nienia II postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenê na
dzier¿awê urz¹dzeñ wielofunkcyjnych oraz
na dostawê oprogramowania wspomagaj¹cego zarz¹dzanie urz¹dzeniami wielofunkcyjnymi, dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, poniewa¿ nie z³o¿ono co najmniej dwóch ofert niepodlegaj¹cych odrzuceniu,
42. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na
dzier¿awê urz¹dzeñ wielofunkcyjnych,
us³ugê kopiowania, drukowania i skanowania na dzier¿awionych urz¹dzeniach oraz na
dostawê oprogramowania wspomagaj¹cego
zarz¹dzanie urz¹dzeniami wielofunkcyjnymi, dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania komisji przetargowej,
43. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4, pkt
8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych
Przedsiêbiorstwu AWOR Reklama Wizualna z siedzib¹ w Luboniu przy ul. Rydla
2b, na dostawê gode³ dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Poznaniu  za kwotê
8.779,12 z³ brutto,
44. w sprawie wyra¿enia opinii dot. zaliczenia
do kategorii dróg gminnych terenów
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oznaczonych jako 9KD, 7KD, 6KD, 10KD,
2KD w miejscowoci Murowana Golina.
Zarz¹d negatywnie opiniuje zaliczenie do
kategorii dróg gminnych terenów w miejscowoci Murowana Golina, poniewa¿ po
przeanalizowaniu za³¹czonych dokumentów stwierdza siê, i¿ przedmiotowa droga
jest projektowana, a zaliczenie do kategorii drogi gminnej mo¿e nast¹piæ dopiero po
wybudowaniu drogi jako obiektu budowlanego, a wiêc po uzyskaniu przez ni¹
prawnie okrelonych warunków techniczno-u¿ytkowych odpowiednich do kategorii,
do której droga ma byæ zaliczona,
45. w sprawie wyra¿enia zgody na organizacjê
spotkania z wolontariuszami powiatu poznañskiego w dniu 19 maja 2009 r. za kwotê
5.500,00 z³ brutto. Udzia³ w spotkaniu wemie ok. 150 osób,
46. w sprawie wyra¿enia zgody na udzia³
cz³onków Komisji Ochrony rodowiska
i Rolnictwa oraz pracowników Starostwa
w Szkoleniowym Wyjedzie Studyjnym do
Austrii pt. Kompleksowa gospodarka odpadami w Wiedniu, organizowanym przez
ABRYS sp. z o.o. w drugiej po³owie
czerwca br. Ca³kowity koszt wyjazdu to
38.850,00 z³. W szkoleniu uczestniczyæ
bêdzie 15 osób (w tym 9 cz³onków Rady
Powiatu i 6 pracowników Starostwa).
Op³ata za udzia³ jednej osoby wynosi
2.590,00 z³ brutto,
47. w sprawie dofinansowania zawodów
i konkursów sportowych organizowanych
w szko³ach powiatu poznañskiego. Zarz¹d
postanowi³ przeznaczyæ: 1.000,00 z³ dla
OSW w Mosinie na dofinansowanie cyklu
zawodów  turniejów pn. Dla cia³a, dla
ducha, dla zabawy  Internacki Piêciobój
Sportowy, 500,00 z³ dla OSW w Mosinie
na dofinansowanie majówki z okazji Dnia
Dziecka oraz 1.500,00 z³ dla ZS w Bolechowie na dofinansowanie uczestnictwa
uczniów w zawodach sportowo-obronnych
Sprawni jak ¿o³nierze na stopniu centralnym,
48. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego
24
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w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawê mebli, krzese³ i foteli dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Poznaniu; zatwierdzenia SIWZ oraz powo³ania komisji
przetargowej,
49. w sprawie przeznaczenia rodków na pokrycie kosztów udzia³u powiatu poznañskiego w Miêdzynarodowych Targach
Nieruchomoci Inwestycyjnych Expo Real
w Monachium oraz organizacjê stoiska promocyjnego powiatu poznañskiego na tych
Targach w dniach 5-7 padziernika 2009 r.
 za kwotê 60.000,00 z³. Na wspólnym stoisku Miasta Poznania i Powiatu Poznañskiego zaprezentowana zostanie oferta
inwestycyjna powiatu. Uczestnictwo w targach ze wzglêdu na odpowiedni¹ grupê zainteresowanych osób zwiedzaj¹cych
umo¿liwi powiatowi dotarcie do potencjalnych odbiorców z zagranicy. Powiat zamierza wspólnie z miastem propagowaæ
potencja³ inwestycyjny aglomeracji poznañskiej w ramach polityki wspólnego
promowania,
50. w sprawie nieodp³atnego u¿yczenia sali sesyjnej Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu w dniach 14-15 padziernika 2009 r.
w celu przeprowadzenia egzaminów koñcowych dla aplikantów prokuratorskich,
51. w sprawie przyznania stypendiów uczniom
szkó³ ponadgimnazjalnych zakwalifikowanych do programu stypendialnego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w powiecie
poznañskim. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania w roku szkolnym
2008/2009 stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
powiat poznañski, umo¿liwiaj¹cych uzyskanie wiadectwa dojrza³oci, Zarz¹d Powiatu w Poznaniu przyznaje stypendia
uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych. Zatwierdzona lista stypendystów stanowi podstawê przyznania i przekazania stypendium
zakwalifikowanym uczniom. Stypendium
bêdzie przyznane maksymalnie na okres nie
d³u¿szy ni¿ 10 miesiêcy (od wrzenia 2008 r.
do czerwca 2009 r.). Maksymalna kwota
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

stypendium w skali roku szkolnego wynosi 2.500,00 z³, co stanowi kwotê 250,00 z³
w skali miesi¹ca. Stypendia przyznano 98
uczniom, w tym: w ZS nr 2 w Swarzêdzu 
6, LO w Kórniku - 6, LO w Puszczykowie
 23, ZS w Bolechowie  2, ZS nr 1 w Swarzêdzu  16, ZS w Mosinie  10, ZS w Rokietnicy  26, SOSW w Owiñskach  9,
52. w sprawie uniewa¿nienia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostaw¹ sprzêtu
sportowego z przeznaczeniem dla jednostek
organizacyjnych 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), poniewa¿ postêpowanie obarczone jest wad¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ zawarcie wa¿nej umowy w sprawie
zamówienia publicznego,
53. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostaw¹ sprzêtu
sportowego z przeznaczeniem dla jednostek
organizacyjnych 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), zatwierdzenia
SIWZ oraz powo³ania komisji przetargowej,
54. w sprawie og³oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ im. Dezyderego Ch³apowskiego w Bolechowie. Z dniem
31 sierpnia 2009 r. dotychczasowemu dyrektorowi up³ywa okres powierzenia stanowiska dyrektora. W zwi¹zku z powy¿szym
Zarz¹d Powiatu postanowi³ og³osiæ konkurs
na stanowisko dyrektora ww. szko³y. Tryb
i zasady przeprowadzenie konkursu okrela
Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 23 padziernika 2003 r. Og³oszenie o konkursie zamieszcza siê w co
najmniej dwóch dziennikach, jednym o za-

siêgu wojewódzkim i jednym o zasiêgu lokalnym,
55. w sprawie budowy nawierzchni na ulicach:
Jod³owa, Robocza, Norwida, Go³êbia
w Puszczykowie. Zarz¹d opiniuje pozytywnie projekt budowy nawierzchni na ww. ulicach. Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje
we w³asnoæ powiatu poznañskiego,
56. w sprawie przekazania rodków z PFOiGW
w Poznaniu na wykonanie pasów zadrzewieñ ródpolnych w Rogaliñskim Parku
Krajobrazowym i Parku Krajobrazowym
Promno w ramach realizacji Programu
zwiêkszenia lesistoci powiatu poznañskiego (z przeznaczeniem na zakup materia³u
do nasadzeñ, prace nasadzeniowe oraz zabezpieczenie sadzonek przed zwierzyn¹).
£¹czny koszt wykonania zadrzewieñ wyniesie 29.930,00 z³, w tym finansowanie
z PFOiGW w wysokoci 14.900,00 z³
brutto, natomiast udzia³ Zespo³u Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego to 15.030,00 z³ brutto. Wysadzonych
zostanie 2530 szt. drzew i 1910 szt. krzewów,
57. w sprawie zatwierdzenia aneksu do umowy
dotycz¹cej przebudowy i modernizacji systemu CCTV (system wizyjny telewizji
przemys³owej) w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu dotycz¹cego zwiêkszenia
zakresu prac instalacyjno-monta¿owych.
Zarz¹d postanowi³ zleciæ dodatkowo przebudowê i modernizacjê systemu CCT na
parkingu w Starostwie Powiatowym za
kwotê 5.930,15 z³ brutto. W zakres prac
dodatkowych wchodzi przeniesienie kamery zewnêtrznej na parkingu, wykonanie rurarzu w wykopie pod pozbrukiem oraz
demonta¿ starego okablowania,
58. w sprawie pokrycia kosztów zamieszczenia publikacji prezentuj¹cej powiat poznañski w wydawnictwie Starosta/Prezydent
10-lecia, wydawanym przez MaxMedia,
za kwotê 2.196,00 z³ brutto. Publikacja materia³u prezentuj¹cego powiat poznañski
w wydaniu specjalnym ma na celu zaprezentowanie dokonañ samorz¹dów oraz
osób, które nimi zarz¹dzaj¹. Wydawnictwo
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MaxMedia, wydawca Faktów, cile
wspó³pracuje ze Zwi¹zkiem Powiatów Polskich. Magazyn gospodarczy Fakty
wyró¿nia siê wysok¹ jakoci¹ edytorsk¹
i merytoryczn¹. Wydawnictwo oferuje samorz¹dom, które wezm¹ udzia³ w komercyjnej czêci, 10 bezp³atnych egzemplarzy
do celów promocyjnych (zadanie realizowane przez Gabinet Starosty),
59. w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn.
Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu
Poznañskiego na lata 2006-2013. Strategia
nakrela kierunki rozwoju powiatu poznañskiego we wszystkich zasadniczych aspektach ¿ycia jego mieszkañców, gospodarki
i rodowiska. Strategia jest redniookresowym dokumentem planistycznym, który
z racji swego charakteru podlega ci¹g³ej aktualizacji. Narzêdziem oceny Strategii jest
monitoring, który zbiorczo okrela zmiany
zapisów w dokumencie. Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Poznañskiego na lata
2009-2013, przeprowadzony za okres od
stycznia do grudnia 2008 r., ma na celu
weryfikacjê zapisów niniejszego dokumentu pod k¹tem ich aktualnoci i zasadnoci
oraz dalszej realizacji. Kompleksowa ocena wdra¿anych zapisów pozwoli na okrelenie stopnia realizacji wykonanych zadañ
oraz na wskazanie kierunków dalszego rozwoju powiatu,
60. w sprawie uchylenia uchwa³y nr 1462/2009
Zarz¹du Powiatu Poznañskiego z dnia
9 stycznia 2009 r. w sprawie og³oszenia
przetargu nieograniczonego na wiadczenie
us³ug telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem technologii komutacji ³¹czy w sieci
PSTN oraz wykorzystaniem technologii komutacji pakietów, czyli technologii VoIP,
zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji
przetargowej. Zarz¹d uchyla uchwa³ê, poniewa¿ ustalenia wartoci zamówienia dokonuje siê nie wczeniej ni¿ 3 miesi¹ce
przed dniem wszczêcia postêpowania
o udzielenie zamówienia, jeli przedmiotem s¹ dostawy albo us³ugi, a wniosek
o wszczêcie postêpowania, obejmuj¹cy szacowan¹ wartoæ zamówienia, opatrzony jest
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dat¹ 10 grudnia 2008 r., a wiêc jest nieaktualny,
61. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na wiadczenie us³ug telefonii stacjonarnej z wykorzystaniem technologii
komutacji ³¹czy w sieci PSTN oraz wykorzystaniem technologii komutacji pakietów,
czyli technologii VoIP, zatwierdzenia SIWZ
oraz powo³ania komisji przetargowej,
62. w sprawie zakupu ksi¹¿ek o tematyce ekologicznej do bibliotek szkolnych szkó³
i orodków prowadzonych przez powiat poznañski, o ³¹cznej wartoci 2.678,00 z³.
Zostanie zakupione 112 szt. ksi¹¿ek, z tego
otrzymaj¹: SOSW w Owiñskach  16 szt.,
LO w Kórniku  18 szt., ZS w Rokietnicy
 17 szt., ZS nr 2 w Swarzêdzu  17 szt., ZS
w Mosinie  18 szt., ZS w Bolechowie  26
szt.,
63. w sprawie przyznania gminie Swarzêdz
rodków na zadania zwi¹zane z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w 2009 r. w wysokoci
300.000,00 z³ (100% szacunkowej wartoci
inwestycji) z przeznaczeniem na realizacjê
zadania: przebudowa nawierzchni jezdni
wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ na odcinku 0,7 km ul. Cieszkowskiego  droga
powiatowa nr 2407P,
64. w sprawie przyznania gminie Kostrzyn
rodków na zadania zwi¹zane z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast w 2009 r. w wysokoci
150.000,00 z³ (62,5% szacunkowej wartoci robót) z przeznaczeniem na realizacjê
zadania: budowa chodnika wraz ze zjazdami i przepustami do posesji na odcinku
0,6 km ul. Mickiewicza  droga powiatowa
nr 2409P,
65. w sprawie przyznania gminie Kórnik rodków na zadania zwi¹zane z utrzymaniem
dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta w 2009 r. w wysokoci
250.000,00 z³ z przeznaczeniem na: frezowanie bitumicznej nawierzchni jezdni, mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsj¹,
wykonanie warstwy wyrównawczej i cieralnej z betonu asfaltowego, regulacjê kraBiuletyn Powiatu Poznañskiego

tek ciekowych i w³azów kana³owych na
odcinku 500 m  ul. B³a¿ejewska  droga
powiatowa nr 2473P  100.000,00 z³
(76,92% szacunkowej wartoci robót) oraz
na frezowanie bitumicznej nawierzchni jezdni, mechaniczne czyszczenie i skropienie
emulsj¹, wykonanie warstwy wyrównawczej
i cieralnej z betonu asfaltowego, regulacjê
kratek ciekowych i w³azów kana³owych na
odcinku 730 m  ul. Zwierzyniecka i ul.
Konarska  droga powiatowa nr 2472P 
150.000,00 z³ (76,92% szacunkowej wartoci robót),
66. w sprawie przyznania gminie Mosina rodków na zadania zwi¹zane z utrzymaniem
dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta w 2009 r. w wysokoci
200.000,00 z³ na realizacjê nastêpuj¹cych
zadañ: projekt przebudowy ul. Sowinieckiej
w Mosinie wraz z budow¹ kanalizacji deszczowej  droga powiatowa nr 2466P 
100.000,00 z³ (100% szacunkowej wartoci
robót) oraz przebudowa sygnalizacji wietlnej na skrzy¿owaniu dróg powiatowych
w Mosinie: Mostowa, Wawrzyniaka, remska, Leszczyñska, wyposa¿onej w system
detekcji  l00.000,00 z³ (33,33% szacunkowej wartoci robót),
67. w sprawie przyznania gminie Stêszew rodków na zadania zwi¹zane z utrzymaniem dróg
powiatowych w granicach administracyjnych
miasta w 2009 r. w wysokoci 150.000,00 z³
(77,59% szacunkowej wartoci robót) na
realizacjê zadania: remont nawierzchni bitumicznej na odcinku 0,170 km  ul. Kociañska  droga powiatowa nr 2501P,
68. w sprawie przyznania gminie Buk rodków
na zadania zwi¹zane z utrzymaniem dróg
powiatowych w granicach administracyjnych miasta w 2009 r. w wysokoci
250.000,00 z³ (83,33% szacunkowej wartoci robót) na realizacjê zadania: remont
nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul.
Przykop do ul. Poznañskiej oraz budowa
zatoki parkingowej  droga powiatowa nr
2496P,
69. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu,
opracowanie szaty graficznej i wydrukowanie materia³ów promocyjnych na potrzeby
projektu pn. Promocja zdrowia poprzez
sport  zespó³ przyszkolnych otwartych
boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim dofinansowanego ze rodków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorstwo Drukarnia Maciaszczyk z Poznania,
które zaoferowa³o realizacjê zadania za
kwotê 9.394,00 z³ brutto. Oferty z³o¿y³o
7 firm,
70. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenê
na wykonanie gad¿etów promocyjnych
w ramach projektu pn. Promocja zdrowia
poprzez sport  zespó³ przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim dofinansowanego ze
rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej
przez firmê MTD MARKETING z Poznania, która zaoferowa³a realizacjê zadania za
kwotê 3.291,80 z³ brutto. Oferty z³o¿y³y
2 firmy,
71. w sprawie zlecenia wykonania robót dodatkowych przy budowie boiska wielofunkcyjnego w ZS w Bolechowie konsorcjum:
PanproSport Pawe³ Prokopczuk, Marek
Markowski Spó³ka Jawna  Warszawa
i przedsiêbiorca Renata Przybylska Zak³ad
Robót Ogólnobudowlanych Spiraea z siedzib¹ w Lesznie, za kwotê 65.365,76 z³
brutto. Wykonane w trzech miejscach wykopy liniowe pod budowê boiska wielofunkcyjnego w Bolechowie pokaza³y, ¿e
warstwa humusu i gruntów nasypowych
siêga na g³êbokoæ rednio 50 cm. Poni¿ej
znajduje siê glina w stanie zwartym i gêstoplastycznym. Niezbêdne jest usuniêcie
dodatkowej 13,5 cm warstwy gruntów nasypowych i wykonanie uzupe³niaj¹cej
zagêszczonej podsypki piaskowej wraz
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z wyprofilowaniem spadku oraz wykonanie
drena¿u opaskowego ze studzienkami rewizyjnymi ze wzglêdu na zaleganie pod boiskiem gruntów spoistych. Wymieniony
zakres prac jest niezbêdny do prawid³owego wykonania zamówienia podstawowego,
72. w sprawie og³oszenia II otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadañ
z dziedziny kultury i sztuki oraz kultury fizycznej w 2009 r. Zarz¹d Powiatu og³osi³
ju¿ otwarty konkurs ofert, jednak nie
wszystkie oferty z dziedziny kultury i sztuki
oraz kultury fizycznej spe³nia³y wymogi
formalne i merytoryczne. W bud¿ecie pozosta³y rodki finansowe, w zwi¹zku z powy¿szym celowe jest og³oszenie II konkursu.
Na zadania z zakresu kultury i sztuki przeznacza siê kwotê 63.800,00 z³ (w pierwszym konkursie przyznano 286.200,00 z³),
na zadania z zakresu kultury fizycznej przeznacza siê kwotê 108.500,00 z³ (w pierwszym konkursie przyznano 269.000,00 z³).
Oferty mo¿na sk³adaæ do 27 czerwca
2009 r.,
73. w sprawie uniewa¿nienia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenê na
wiadczenie us³ugi ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, poniewa¿
nie z³o¿ono co najmniej dwóch ofert niepodlegaj¹cych odrzuceniu (w postêpowaniu
wp³ynê³y 3 oferty, z czego 2 oferty zosta³y
odrzucone),
74. w sprawie przeprowadzenia II postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie zapytania o cenê na wiadczenie
us³ugi ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ
oraz powo³ania komisji przetargowej,
75. w sprawie przeznaczenia rodków finansowych na dokonanie zmian w spocie telewizyjnym dotycz¹cym przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim, dofinansowanych
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Spot zostanie wyemitowany na antenie telewizji TVP3 za
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kwotê 976.00 z³ brutto. Spot telewizyjny
bêdzie mia³ za zadanie przekazanie mieszkañcom powiatu informacji o rozpoczêciu
zajêæ na wybudowanych boiskach oraz zachêcenie ich do bezp³atnego korzystania
z nowo wybudowanych obiektów,
76. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia sali
sesyjnej Powiatowemu Orodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie ewidencji gruntów i budynków w dniu
20 maja 2009 r.,
77. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na organizacjê i realizacjê imprez oraz festynów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y, z udzia³em
osób niepe³nosprawnych, w ramach programu pn. Promocja zdrowia poprzez sport 
zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim,
dofinansowanego ze rodków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert czêciowych (X czêci). Zarz¹d
Powiatu zatwierdzi³:
 w zakresie czêci I (organizacja i realizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
w ZS im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy) wybór oferty z³o¿onej przez
przedsiêbiorcê INTEGRA Biuro
Obs³ugi Imprez Beata Kaczmarska 
Poznañ, który zaoferowa³ realizacjê zamówienia za kwotê 8.348,66 z³ brutto,
 w zakresie czêci II (organizacja i realizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
w ZS im. W. i J. Zamoyskich w Rokietnicy  Szko³a w Murowanej Golinie)
wybór oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorcê INTEGRA Biuro Obs³ugi Imprez Beata Kaczmarska  Poznañ, który
zaoferowa³ realizacjê zamówienia za
kwotê 8.096,04 z³ brutto,
 w zakresie czêci III (organizacja i realizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
w ZS im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy  Szko³a w Poznaniu, ul. Rubie¿ 20)
Biuletyn Powiatu Poznañskiego













wybór oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorcê INTEGRA Biuro Obs³ugi Imprez Beata Kaczmarska  Poznañ, który
zaoferowa³ realizacjê zamówienia za
kwotê 8.064,71 z³ brutto,
w zakresie czêci IV (organizacja i realizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
w ZS im. A. Wodziczki w Mosinie) wybór oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorcê INTEGRA Biuro Obs³ugi Imprez
Beata Kaczmarska  Poznañ, który zaoferowa³ realizacjê zamówienia za kwotê 11.329,01 z³ brutto,
w zakresie czêci V (organizacja i realizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
w SOSW w Mosinie) wybór oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorcê INTEGRA Biuro Obs³ugi Imprez Beata
Kaczmarska  Poznañ, który zaoferowa³
realizacjê zamówienia za kwotê
6.128,82 z³ brutto,
w zakresie czêci VI (organizacja i realizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
w LO im. M. Kopernika w Puszczykowie) wybór oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorcê INTEGRA Biuro Obs³ugi
Imprez Beata Kaczmarska  Poznañ,
który zaoferowa³ realizacjê zamówienia
za kwotê 3.116,07 z³ brutto,
w zakresie czêci VII (organizacja i realizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
w ZS im. D. Ch³apowskiego w Bolechowie) wybór oferty z³o¿onej przez przedsiêbiorcê INTEGRA Biuro Obs³ugi
Imprez Beata Kaczmarska  Poznañ,
który zaoferowa³ realizacjê zamówienia
za kwotê 11.936,15 z³ brutto.
w zakresie czêci VIII (organizacja i realizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
w DD w Kórniku-Bninie) wybór oferty
z³o¿onej przez przedsiêbiorcê INTEGRA Biuro Obs³ugi Imprez Beata
Kaczmarska  Poznañ, który zaoferowa³
realizacjê zamówienia za kwotê
10.379,36 z³ brutto,
w zakresie czêci IX (organizacja i realizacja imprez sportowo-rekreacyjnych
w OWR w Kobylnicy) wybór oferty

z³o¿onej przez przedsiêbiorcê INTEGRA Biuro Obs³ugi Imprez Beata
Kaczmarska  Poznañ, który zaoferowa³ realizacjê zamówienia za kwotê
5.780,21 z³ brutto,
 w zakresie czêci X (organizacja festynów sportowych w ZS im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy, oraz w ZS im.
A. Wodziczki w Mosinie) wybór oferty
z³o¿onej przez przedsiêbiorcê INTEGRA Biuro Obs³ugi Imprez Beata
Kaczmarska  Poznañ, który zaoferowa³ realizacjê zamówienia za kwotê
25.284,26 z³ brutto. W postêpowaniu
wp³ynê³a 1 oferta,
78. w sprawie zmiany uchwa³y Zarz¹du Powiatu nr 1770/2009 z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie zakupu ksi¹¿ek o tematyce ekologicznej do bibliotek szkolnych szkó³
i orodków prowadzonych przez powiat poznañski. Zmiana polegaæ bêdzie na korekcie kwoty, za jak¹ zakupiona zostanie
ksi¹¿ka pt. Zwierzêta chronione w Polsce,
z kwoty 5,00 z³ na kwotê 50,00 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym ³¹czna kwota
zakupu wyniesie 4.073,00 z³. Powsta³a
omy³ka wynik³a ze le przygotowanego formularza zamówienia Biblioteki Ekologicznej w Poznaniu, na którym widnia³a kwota
5,00 z³.
II POSTANOWIENIA W SPRAWIE
UZGODNIENIA:
1) zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w Lusówku, gm. Tarnowo Podgórne. Projekt zmiany planu wyznacza tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug, tereny sportu
i rekreacji, zieleni urz¹dzonej, teren drogi
publicznej, tereny dróg wewnêtrznych oraz
energetyki. Wprowadza siê zmiany m.in.
dot. zmniejszenia powierzchni dzia³ek, rozwi¹zañ w zakresie uk³adu komunikacyjnego oraz przeznaczenia terenu. Uk³ad
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5)
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komunikacyjny w³¹cza siê w drogê powiatow¹ nr 2392P Lusówko  Wiêckowice. Ustalenia planu nie ingeruj¹ w tereny
stanowi¹ce w³asnoæ powiatu poznañskiego,
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiêdzy
ulic¹ Kolejow¹, remsk¹, Wawrzyniaka,
Dworcow¹ w Mosinie. Projekt ustala tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy
us³ugowej, zieleni urz¹dzonej, tereny dróg
publicznych, tereny dróg wewnêtrznych,
placów parkingów. Drogi powiatowe nr
2463P ul. remska oraz 2455P ul. Wawrzyniaka znajduj¹ siê poza granicami opracowania. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹
w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci
Mciszewo dla dzia³ki o nr ewid. 212/9.
Projekt planu wyznacza tereny przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Obs³uga komunikacyjna terenu
zabudowy mieszkaniowej zapewniona bêdzie z drogi powiatowej nr 2025P Pacholewo  Murowana Golina znajduj¹cej siê
poza granicami planu. Ustalenia projektu
planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Jasin, dla dzia³ek po³o¿onych przy
ulicy Rabowickiej oznaczonych numerami
geodezyjnymi 298, 299/1, 301/3, 303/18,
303/19, 304/1, 304/2  projekt zmiany planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni lenej
oraz tereny komunikacji, publicznych ci¹gów pieszo-jezdnych. Ustalenia projektu
planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzêdz obejmuj¹cego dzia³kê oznaczon¹ nr
geodezyjnym 3129/17, po³o¿on¹ w Swarzêczerwiec 2009

dzu przy ul. Granicznej  projekt zmiany
planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zieleni urz¹dzonej oraz tereny komunikacji: drogi
publiczne dojazdowe i publiczne ci¹gi piesze. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹
w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
6) zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przemierowo, rejon ulicy Lenej, Wysogotowskiej
i drogi krajowej nr 2  dla dzia³ek 28/12,
29/6, 29/8, 206, 207/3, 204/4, 207/5, 212/4
 projekt zmiany planu wyznacza tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem
jako funkcji uzupe³niaj¹c zabudowy
mieszkaniowej, tereny zabudowy us³ugowej, tereny komunikacji: dróg uk³adu wewnêtrznego oraz teren komunikacji 
pieszo jezdnia uk³adu wewnêtrznego.
Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego.
III PROJEKTY UCHWA£ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZ¥D POWIATU
NA SESJÊ RADY POWIATU:
1. w sprawie powierzenia Gminie Komorniki
niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania
drogami powiatowymi,
2. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony
rodowiska i Planu gospodarki odpadami
dla powiatu poznañskiego,
3. w sprawie zatwierdzenia Programu Zdrowotnego Powiatu Poznañskiego na lata
2009-2013,
4. w sprawie wyra¿enia zgody na przyjêcie
darowizny prawa w³asnoci nieruchomoci
po³o¿onej w Murowanej Golinie, stanowi¹cej dzia³kê nr 266/26 na rzecz powiatu
poznañskiego,
5. w sprawie zmiany bud¿etu powiatu poznañskiego na rok 2009,
6. w sprawie upowa¿nienia Zarz¹du Powiatu
w Poznaniu do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ
finansowych do kwoty 480.000,00 z³,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

7. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Las
niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania
drog¹ powiatow¹ nr 2061P.
IV PODJÊTE POSTANOWIENIA:
1. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³ wnioski w sprawie zmian w planie finansowym wydzia³ów
Starostwa oraz jednostek organizacyjnych
powiatu.
2. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³:
a) wnioski Komisji Kultury Fizycznej
i Turystyki, pismo z dn. 20 kwietnia
2009 r.,
b) wnioski Komisji Ochrony rodowiska,
Rolnictwa i Lenictwa, pismo z dn.
27 kwietnia 2009 r.,
c) wnioski Komisji Owiaty i Wychowania, pismo z dn. 11 maja 2009 r. ,
d) wnioski Komisji Komunikacji i Infrastruktury Rady Powiatu w Poznaniu, pismo z dn. 13 maja 2009 r.,
e) wnioski i interpelacje zg³oszone przez
Radnych Powiatu podczas XXIX sesji
Rady Powiatu w Poznaniu, która odby³a siê 29 kwietnia 2009 r.
3. Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³ zmiany wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli oraz wysokoci
dodatków p³acowych dla dyrektorów szkó³
i placówek prowadzonych przez powiat poznañski. Wysokoæ wynagrodzenia zwiêkszy
siê od 128,40 z³ do 145,60 z³. Nowe stawki
bêd¹ naliczone od dnia 1 stycznia 2009 r.
4. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wnioskiem
Dyrektora SOSW w Owiñskach oraz wyrazi³ zgodê na przyjmowanie do Orodka
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej ruchowo, z odchyleniami w stanie zdrowia oraz
z upoledzeniem umys³owym w stopniu
lekkim oraz wyrazi³ zgodê na zaprzestanie
naboru m³odzie¿y do klas integracyjnych
szkó³ licealnych w Orodku, pocz¹wszy od
roku 2009/2010. Ww. zmiany zosta³y
wstêpnie zaaprobowane przez Wielkopolskiego Kuratora Owiaty.
5. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê i przyj¹³ do
przekazania do Regionalnej Izby Obrachun-

kowej Bilans z wykonania bud¿etu jednostki  powiat poznañski, wraz z zestawieniem
sald do bilansu z wykonania bud¿etu powiatu poznañskiego na dzieñ 31 grudnia
2008 r. Zarz¹d zapozna³ siê z Bilansem gospodarstwa pomocniczego jednostki bud¿etowej, Rachunkiem zysków i strat jednostki
 sprawozdanie ³¹czne jednostek bud¿etowych, Zestawieniem zmian w funduszu 
sprawozdanie ³¹czne gospodarstw pomocniczych sporz¹dzone na dzieñ 31 grudnia
2008 r. Zarz¹d zapozna³ siê z rachunkiem
zysków i strat jednostki  sprawozdanie
³¹czne dla jednostek bud¿etowych, Bilansem jednostki bud¿etowej, Zestawieniem
zmian w funduszu jednostki  sprawozdanie ³¹czne jednostek bud¿etowych sporz¹dzone na dzieñ 31 grudnia 2008 r.
6. Zarz¹d Powiatu, po zapoznaniu siê z przedstawion¹ informacj¹ dot. koniecznoci wykonania prac na IV piêtrze budynku przy ul.
S³owackiego 8 w Poznaniu dla potrzeb
utworzenia pomieszczeñ biurowych Starostwa, postanowi³ o przeprowadzeniu prac
w rozszerzonym zakresie, koszt prac wg
szacunków wyniesie 763.000,00 z³. Wykonanie dokumentacji na instalacje elektryczne zostanie zlecone firmie zewnêtrznej.
7. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem
pokontrolnym w zwi¹zku z przeprowadzon¹
kontrol¹ problemow¹ w Rodzinnym Domu
Dziecka w Swarzêdzu. W okresie od 2 do
6 kwietnia 2009 r. w PCPR w Poznaniu,
prowadz¹cym obs³ugê finansowo-ksiêgow¹
RDD w Swarzêdzu, Wydzia³ Kontroli
Starostwa Powiatowego w Poznaniu na
podstawie upowa¿nienia Starosty Poznañskiego przeprowadzi³ kontrolê problemow¹
na temat ustalenia i przestrzegania procedur
kontroli finansowej w RDD w Swarzêdzu
w zakresie dokonywania wydatków rzeczowych, w tym: sprawdzenie stopnia realizacji zaleceñ pokontrolnych; zaci¹ganie
zobowi¹zañ finansowych; dokonywanie
wydatków na zakup towarów i us³ug oraz
na pokrycie kosztów podró¿y s³u¿bowych
pracowników; ewidencja ksiêgowa wydatków i rozrachunków z dostawcami. Kon-
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trola dotyczy³a wydatków wykonanych
w 2006 i 2007 roku, przy czym ustalenia
dokonane zosta³y na podstawie wydatków
wykonanych w maju 2006 r. i w czerwcu
2007 r. Ustalenia kontroli zawarte zosta³y
w protokole z dnia 20 kwietnia 2009 r. Do
treci protoko³u nie zosta³y wniesione
zastrze¿enia. Wyniki przeprowadzonej kontroli pozwalaj¹ na pozytywn¹ ocenê prowadzenia gospodarki finansowej jednostki
w zakresie objêtym kontrol¹.
8. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê ze Sprawozdaniem z dzia³alnoci PCPR w Poznaniu za
rok 2008 wraz z wykazem potrzeb z zakresu pomocy spo³ecznej przedstawionym
przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Sprawozdanie zosta³o przekazane do Biura Rady.
9. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³ apel Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 kwietnia 2009 r.
w sprawie uwzglêdnienia przebudowy drogi powiatowej nr 2410P Swarzêdz  roda
w miejscowoci Kleszczewo w Programie
Naprawy Dróg Powiatowych w latach
2008-2010. Modernizacjê drogi przewidziano do realizacji w roku 2011, w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011. Do tego czasu zostanie opracowana dokumentacja.
10. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z informacj¹
przygotowan¹ przez Wydzia³ Inwestycji
i Remontów dot. prac, jakie zosta³y ju¿
przeprowadzone, jakie s¹ realizowane i jakie s¹ planowane w zwi¹zku z termomodernizacj¹ DPS w Lisówkach. W latach
2006-2008 wykonano prace budowlane
o ³¹cznej wartoci 733.294,54 z³. Szacunkowy koszt robót budowlanych  dokoñczenia inwestycji wynosi 4.243.316,00 z³.
W roku 2009 planuje siê zrealizowaæ prace
o wartoci 1.647.414,00 z³, a w 2010 r.
o wartoci 2.595.902,00 z³.
11. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ swoje poparcie dla
przedsiêwziêcia zwi¹zanego z powstaniem
Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyñ w Poznaniu. Powstanie na terenie
Aglomeracji Poznañskiej wyspecjalizowanego orodka w zakresie kardiologii oraz
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chirurgii naczyñ dla doros³ych i m³odzie¿y
umo¿liwi³oby dostêp do profesjonalnej kadry medycznej mieszkañcom z obszaru
Wielkopolski.
12. Zarz¹d Powiatu, po zapoznaniu siê z informacj¹ dot. darowizny nieruchomoci po³o¿onej w Bolechowie na rzecz powiatu
poznañskiego, postanowi³ wyst¹piæ do
Wójta Gminy Czerwonak o dokonanie darowizny na rzecz powiatu poznañskiego,
prawa u¿ytkowania wieczystego dzia³ki,
niezbêdnej do funkcjonowania ZS w Bolechowie. W wyniku przeprowadzonych
rozmów z Dyrektorem ZS w Bolechowie,
zaproponowano wykorzystanie dzia³ki
o powierzchni 7849 m2 na nastêpuj¹ce potrzeby szko³y: parking szkolny o pow. ok.
2000 m2, infrastrukturê sportow¹ na potrzeby szko³y i spo³ecznoci lokalnej (bie¿nia,
skocznia, boisko do siatkówki itp.) o pow.
ok. 2800 m2, boisko szkolne na potrzeby
uczniów o pow. ok. 2000 m2, ogródek meteorologiczno-astronomiczny o pow. ok.
200 m2, teren zielony oraz ma³a architektura
o pow. ok. 850 m2 .
Opracowa³a:
Anna Stanicka

Radoæ dawania

ç

Blisko stu trzydziestu wolontariuszy
zgromadzi³o siê w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu na uroczystym spotkaniu zorganizowanym przez Komisjê Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu
w Poznaniu.
Podczas spotkania, w którym wziêli równie¿ udzia³ Jan Grabkowski Starosta Poznañski
oraz Ewa Dalc Cz³onek Zarz¹du Powiatu w Poznaniu, m³odzi wolontariusze reprezentuj¹cy
ponad 200 organizacji spo³ecznych, orodków
pomocy spo³ecznej, szkó³ gminnych i powiatowych oraz ochotniczych stra¿y po¿arnych,
otrzymali z r¹k gospodarzy listy z podziêkowaniami za bezinteresown¹ dzia³alnoæ, a tak¿e
kwiaty oraz drobne upominki.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Sprawozdanie z posiedzeñ komisji sta³ych Rady Powiatu
w P o z n a n i u w m a j u 2 0 0 9 r.
12 maja
ä W Urzêdzie Miejskim w Kostrzynie Wielkopolskim mia³o miejsce posiedzenie Komisji Ochrony
rodowiska i Rolnictwa. Goæmi spotkania byli:
Pawe³ Iwañski  Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Wielkopolski, Magdalena Michalak reprezentuj¹ca Urz¹d Gminy Swarzêdz oraz prof. dr
hab. Ryszard Go³dyn. Uczestnicy spotkania obradowali nad rewitalizacj¹ rzeki Cybiny. Wyk³ad na
temat rewitalizacji wyg³osi³ prof. Go³dyn.

gram Zdrowotny Powiatu Poznañskiego na lata
2009-2013 oraz projekty uchwa³ na XXX Sesjê Rady Powiatu w Poznaniu.

20 maja
ä Odby³o siê posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem spotkania by³a dyskusja na temat Biuletynu Powiatu Poznañskiego i zamieszczanych w nim informacji.

22 maja
ä Radni z Komisji Kultury, Kultury Fizycznej
i Turystyki oraz Owiaty i Wychowania spotkali
siê z przedstawicielami Komisji Owiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu w remie.
Podczas wizyty w Zespole Szkó³ Rolniczych
w Grzybnie (powiat remski) wymienili siê dowiadczeniami dot. pracy w samorz¹dach.

Podczas posiedzenia Komisji Finansów
i Gospodarowania Mieniem Powiatu zapoznawano siê z informacj¹ o wykonaniu bud¿etu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 marca
2009 r. oraz przedstawiono dzia³ania Zarz¹du
Powiatu dotycz¹ce pozyskiwania rodków
finansowych z polskich i zagranicznych funduszy pomocowych. Komisja zaopiniowa³a równie¿ projekty uchwa³ skierowane pod obrady
XXX Sesji Rady Powiatu w Poznaniu.
ä

Zdjêcie: Starostwo

21 maja
ä Cz³onkowie Komisji Polityki Spo³ecznej
i Ochrony Zdrowia omówili i zaopiniowali Pro-

ä Mia³o miejsce posiedzenie Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury, którego
gociem by³ W³odzimierz M¹czyñski, Kierownik Orodka Geodezji Powiatowego Orodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Poznaniu.

25 maja
ä W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie odby³o siê
posiedzenie Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej. G³ównym tematem spotkania
by³a prezentacja imprez organizowanych przez
Muzeum. Komisja zapozna³a siê równie¿ z histori¹ placówki oraz tematyk¹ ekspozycji znajduj¹cych siê w poszczególnych filiach.
Przygotowali:
Krystyna Kotkowska i Karol Cenkier

Dziêkuj¹c za tak liczne przybycie, Przewodnicz¹cy Komisji podkreli³, ¿e wolontariusze nie tylko odgrywaj¹ niezwykle wa¿n¹ rolê
w ¿yciu swoich podopiecznych, ale tak¿e s¹ doskona³ym przyk³adem do naladowania, szczególnie dla m³odszych pokoleñ.
Wyj¹tkowy charakter uroczystoci podkreli³ wystêp doskona³ej wokalistki Julii Miko³ajczak oraz uczestników Warsztatów Terapii
Zajêciowej Promyk w Dopiewcu i Warsztatów Terapii Zajêciowej w Swarzêdzu.
Spotkanie z wyró¿niaj¹cymi siê wolontariuszami
z powiatu poznañskiego mia³o miejsce 19 maja br.
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Po raz pi¹ty, 23 maja br., w puszczykowskim Ogrodzie Kultur i Tolerancji przy Muzeum Arkadego
Fiedlera zabrzmia³y dwiêki Powiatowego Przegl¹du
Piosenki Szantowej.

Zdjêcie: Starostwo

Radni w akcji

Szanty na pi¹tkê
W odpowiedni klimat wprowadzili publicznoæ powiatowi radni,
wystêpuj¹cy pod nazw¹ Grupa RP.
Przy dopingu Starosty Poznañskiego
i Arkadego Fiedlera wykonali oni
szantê Gdzie ta keja, która oficjalnie
rozpoczê³a zmagania. W dalszej
czêci publicznoæ mia³a mo¿liwoæ
pos³uchaæ ró¿norodnych zespo³ów
dzieciêcych i rodzinnych, a tak¿e
formacji zaprzyjanionych z sob¹
muzyków, prezentuj¹cych utwory
inspirowane morzem. W finale zabrzmia³ zespó³ Sailor  zwi¹zany
z puszczykowskim festiwalem od samego pocz¹tku.

Organizatorem festiwalu jest puszczykowskie Muzeum
im. Arkadego Fiedlera. Na zdjêciu Grupa RP

Katarzyna Strzy¿
Wydzia³ Promocji

Ma³olaty w Puszczykowie

wie, Antonina Busse z SP 2 w Luboniu i Faustyna Szewczuk z SP 1 w Puszczykowie, natomiast w kategorii klas IV-VI triumfowa³y
Angelika pitalniak z SP z Lubini Ma³ej, Joanna Jurga z dopiewskiej Szko³y Podstawowej
oraz Julia Bêdziechowska z SP 3 w Luboniu.
Wszystkim wykonawcom serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
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Ewa Budzyñska
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1
w Puszczykowie

Zdjêcie: Organizatorzy

W Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie odby³ siê czwarty Miêdzyszkolny Festiwal
Piosenki Ma³olata. Jak zawsze, honorowy patronat nad imprez¹ objêli Starosta Poznañski
 Jan Grabkowski i Burmistrz Puszczykowa
 Ma³gorzata Ornoch-Tabêdzka, którzy
ufundowali równie¿ nagrody dla uczestników
konkursu.
Na zaproszenie do udzia³u w festiwalu odpowiedzia³y szko³y podstawowe z Mosiny, Kórnika, Lubonia, Krosna, Krosinka, Czapur, Trzebawia, Szczodrzykowa, Dopiewa, Lubini Ma³ej
oraz Puszczykowa. Swoje umiejêtnoci artystyczne zaprezentowa³o 37 wykonawców podzielonych na trzy grupy wiekowe. Wszyscy uczestnicy
nie tylko wykazali siê fantastycznymi umiejêtnociami wokalnymi, ale równie¿ zachwycali
wdziêkiem i przygotowanymi choreografiami.
W kategorii klas 0-I pierwsze miejsce zajê³a
Julia Szczepaniak ze Szko³y Podstawowej
w Czapurach, a kolejne dwa Zofia Dehmel
z SP 1 w Puszczykowie i Patrycja Rybka z SP 2
w Kórniku. Wród uczniów klas II-III najlepszymi wokalistkami okaza³y siê kolejno:
Agnieszka Wybieralska z SP 1 w Puszczyko-

Inicjatork¹ festiwalu jest Miros³awa Przybylska,
nauczycielka SP nr 1 w Puszczykowie

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

INTEGRACJA INACZEJ
,,Integracja inaczej  razem stworzymy
lepszy wiat to nazwa innowacyjnego projektu stworzonego i realizowanego od stycznia
2009 roku w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie, prowadzonym
przez powiat poznañski.

Ewa Malinowska
Nauczyciel w SOSW w Mosinie

Zdjêcie: SOSW w Mosinie

Celem i podstawowym za³o¿eniem projektu
jest stworzenie dzieciom i m³odzie¿y upoledzonej umys³owo warunków do szeroko rozumianej rehabilitacji fizycznej i spo³ecznej
poprzez dzia³ania integracyjne. Tak¹ mo¿liwoæ stwarza wspó³praca nawi¹zana pomiêdzy
Orodkiem a poznañskimi uczelniami wy¿szymi, wród których jest m.in. Akademia Muzyczna i Akademia Sztuk Piêknych.
To w³anie studenci Wydzia³u Edukacji
Artystycznej ASP zaproponowali swój udzia³
w szeregu dzia³añ edukacyjnych, których zadaniem jest wsparcie terapii poprzez sztukê.
Z zaplanowanych spotkañ uda³o siê ju¿ zorganizowaæ trzy, podczas których uczniowie
Orodka, razem z pe³nosprawnymi kolegami
z innych szkó³, uczestniczyli w zajêciach plastycznych prowadzonych przez m³odych artystów-pedagogów. Nauka nowych technik,
poszerzanie swoich umiejêtnoci i wspó³dzia³anie z rówienikami pozwoli³o pod-

opiecznym Orodka szybko prze³amaæ bariery.
Swoj¹ pomoc zadeklarowa³a ju¿ Akademia
Wychowania Fizycznego i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wyk³adowcy UAM bêd¹ czuwaæ nad merytoryczn¹ stron¹ prowadzonych
w Orodku zajêæ, a ju¿ we wrzeniu przewidywany jest obóz naukowy ze studentami. Zakoñczeniem projektu bêdzie zaplanowany na
luty 2010 roku bal integracyjny po³¹czony z wystaw¹ prac uczestników projektu.
Projekt realizowany w SOSW wychodzi
naprzeciw podstawowym potrzebom spo³ecznym uczniów, takim jak: akceptacja, dowiadczenie sukcesu, przynale¿noæ do grupy czy
poczucie bezpieczeñstwa. Jego zadaniem jest
tak¿e stworzenie w³aciwego wizerunku osoby
niepe³nosprawnej w spo³eczeñstwie oraz kszta³towanie odpowiednich postaw wobec niepe³nosprawnoci wród uczniów i rodowiska
lokalnego. Niew¹tpliwie rehabilitacja spo³eczna przyczyni siê równie¿ do lepszego
funkcjonowania uczniów SOSW w Mosinie,
a w niektórych przypadkach pomo¿e w znalezieniu pracy.

Wspó³praca z uczelniami jest efektem listu intencyjnego podpisanego przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu
i w³adze wiêkszoci poznañskich uczelni wy¿szych
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w Bolechowie

Zdjêcie: Starostwo

W Zespole Szkó³ im. Gen. Dezyderego Ch³apowskiego w Bolechowie w ostatnim tygodniu
maja odby³a siê wyj¹tkowa lekcja ekologii. W ramach przyjêtego przez powiat programu Promocja Ekologii Poprzez Edukacjê (PEPE) dyrekcja
szko³y zwróci³a siê do Starostwa Powiatowego
w Poznaniu z prob¹ o zorganizowanie wyk³adu.

W ramach Programu Promocja Ekologii Poprzez
Edukacjê (PEPE) realizowane s¹ spotkania, konkursy
i szkolenia o tematyce ekologicznej

Na zaproszenie odpowiedzieli specjalici
z dziedziny ekologii i gospodarki odpadami. Na
temat spalarni odpadów interesuj¹ce wyst¹pienie
wyg³osi³ Zbigniew Chrzanowski, prezes Przedsiêbiorstwa Eko-Zec w Poznaniu wraz z Aleksandr¹ Kamierczak. Z kolei gospodarkê odpadami
przybli¿y³ m³odym ekologom Romuald Grabiak,
dyrektor Wydzia³u Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a pracownice tego wydzia³u Agnieszka
Ociepa i Jadwiga Szymañska przygotowa³y prezentacjê dotycz¹c¹ alternatywnych róde³ energii.
M³odzie¿ z zainteresowaniem wys³ucha³a wszystkich prelegentów oraz wziê³a aktywny udzia³
w dyskusji na zakoñczenie spotkania.
Podobne debaty maj¹ na celu przekazanie
m³odym mieszkañcom powiatu wiedzy na temat
ekologii w sposób przyjazny i umo¿liwiaj¹cy
wypracowanie w³asnej opinii. Mamy nadziejê, ¿e
takich spotkañ z m³odzie¿¹ bêdzie coraz wiêcej.
Szczegó³owe informacje o programie PEPE mo¿na uzyskaæ na stronie www.powiat.poznan.pl

dyr. Romuald Grabiak
Jadwiga Szymañska
Wydzia³ Ochrony rodowiska,
Rolnictwa i Lenictwa

Program Leonardo da Vinci Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie, bêd¹cy czêci¹ programu
edukacyjnego Unii Europejskiej, promuje
innowacyjne podejcia do edukacji i doskonalenia zawodowego. To w³anie w jego
ramach uczniowie z klas mechatronicznych
Zespo³u Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu udali siê
z wizyt¹ do Centrum Praktycznego  BBS
Neustadt w Niemczech.
Dziêki projektowi  napisanemu przez
nauczyciela fizyki Roberta Borowika i nauczycieli przedmiotów zawodowych Andrzeja
Borejszo i Wies³awa wiat³owskiego  uczniowie mogli w dniach od 24 maja do 13 czerwca
odbyæ trzytygodniowe praktyki z takich przedmiotów, jak informatyka, pneumatyka i elektropneumatyka. Ich pobyt w niemieckiej szkole
zosta³ w ca³oci pokryty z funduszy unijnych,
a na zakoñczenie praktyk uzyskali certyfikat
powiadczaj¹cy zdobyte umiejêtnoci w zakresie mechatroniki. Warto dodaæ, ¿e dokument
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Zdjêcie: ZS nr 1

Praktyki uczniów ze Swarzêdza
w Neustadt

Pracownia mechatroniczna w szkole w Neustadt

ten upowa¿nia do zdania egzaminu zawodowego
w Industrie- und Handelskammer, której polskim
odpowiednikiem jest Izba Rzemielnicza.
Czas spêdzony w Niemczech by³ okazj¹ nie
tylko do nauki, ale i do zwiedzania, a nawet do
rozegrania towarzyskiego meczu, w którym
swarzêdzcy uczniowie zwyciê¿yli 3:2.
Karolina Osowska
Zespó³ Szkó³ nr 1 w Swarzêdz

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Atrakcje przyrodnicze, zabytki i malownicze zaZadaniem uczestników by³o przyk¹tki powiatu poznañskiego by³y tematem konkursu gotowanie folderu ukazuj¹cego waloW powiat z klas¹ adresowanego do uczniów klas ry turystyczne powiatu poznañskiego.
IV-VI powiatowych szkó³ podstawowych.
Najlepsza okaza³a siê praca Rowerowym
szlakiem historii pa³aców i dworów
w gminie Pobiedziska przygotowana
przez uczniów klasy V z Zespo³u
Szkó³ im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku. Do tej samej szko³y
trafi³o równie¿ wyró¿nienie za folder
Gmina Pobiedziska  tutaj ka¿da woda
jest inna wykonany przez szóstoklasistów. Drugie wyró¿nienie zosta³o przyznane uczniom Specjalnego Orodka
Szkolno-Wychowawczego w Mosinie
za Przewodnik po Wielkopolskim Parku Narodowym Urokliwe miejsca naszego parku. Zwyciêzcom gratulujemy
i zachêcamy do udzia³u w kolejnych
powiatowych konkursach.
Zwyciêska klasa z nauczycielkami oraz Gra¿yn¹ G³owack¹  Radn¹
Powiatu Poznañskiego (pierwsza z lewej) i Dari¹ Kowalsk¹-Tonder 
Zastêpc¹ Dyrektora Wydzia³u Promocji (pierwsza z prawej)

Izabela Pruska
Wydzia³ Promocji

Turniej
Luboñskiej
Amatorskiej Ligi
Tenisa Sto³owego
Pierwsze zawody na nowo wybudowanej hali widowiskowo-sportowej w Luboniu zakoñczy³y siê
pe³nym sukcesem. Na czternastu sto³ach w trzech kategoriach rywalizowa³o ³¹cznie siedemdziesi¹t siedem
osób.
Turniej sta³ na wysokim poziomie, a emocje udziela³y siê nawet
dowiadczonym graczom. Ostatecznie w kategorii ch³opców zwyciêzc¹
okaza³ siê fenomenalny Grzegorz
Mizeraczyk, który wygra³ wszystkie
mecze, natomiast wród dziewcz¹t
bezkonkurencyjna okaza³a siê Klaudia Roszak z Plewisk.
Organizatorów cieszy fakt, ¿e
Luboñ staje siê znany z dobrze orga-

Zdjêcie: Organizatorzy

Zdjêcie: Starostwo

Konkurs W powiat z klas¹... rozstrzygniêty

Rozgrywki zorganizowa³ i przeprowadzi³ Luboñski Klub Tenisa
Sto³owego Lubanta Luboñ

nizowanych imprez sportowych, w tym z turniejów tenisa
sto³owego. wiadczy o tym fakt, ¿e do miasta przyje¿d¿a
coraz wiêcej mi³oników tego sportu z takich miejscowoci, jak Kórnik, Szamotu³y czy Leszno.
Kolejne turnieje Amatorskiej Ligi Tenisa Sto³owego
odbêd¹ siê po wakacjach. Szczegó³owe informacje mo¿na znaleæ na stronie www.lkts.pl.
£ukasz Budzyñski
Luboñski Klub Tenisa Sto³owego Lubanta Luboñ
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Zdjêcie: Mateusz Pokrywka

wiadome lubonianki
Wielkopolska jest w czo³ówce województw, w których wykrywanych jest najwiêcej przypadków zachorowania na raka
piersi i szyjki macicy. O problemie tym dyskutowano na spotkaniu, przygotowanym
w ramach akcji Kocham ¿ycie  wybieram
zdrowie, w dniu 22 maja br. w Bibliotece
Miejskiej w Luboniu.

Przybli¿y³a ona akcjê szczepieñ dla nastolatek
przeciwko wirusowi wywo³uj¹cemu raka szyjki macicy (HPV), któr¹ prowadzi i finansuje powiat poznañski.
Podczas czêci artystycznej gociom czas
umilali Marzena Wiewióra oraz Tomek Cofta

Zdjêcie: Mateusz Pokrywka

Zdjêcie: Magdalena Woniak-Patej

Zorganizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe FORUM LUBOÑSKIE
spotkanie mia³o na celu zwrócenie uwagi na
wykonywanie badañ profilaktycznych oraz
przedstawienie informacji o metodach zmniejszania ryzyka zachorowania.
O tym, ¿e profilaktyka ratuje ¿ycie, przekonywa³ lubonianki dr n. med. Dawid Murawa
z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Najwiêksze zainteresowanie swoim wyst¹pieniem wzbudzi³a jednak £ucja Werbliñska,
wiceprezes Poznañskiego Towarzystwa i Federacji Amazonki, która opowiedzia³a swoj¹

Organizatorkami akcji by³y luboñskie radne Magdalena
Nyækowiak i Magdalena Woniak-Patej

historiê zwyciêskiej walki z nowotworem. Amazonka zachêca³a do regularnych wizyt u lekarzy,
samobadania i obserwowania zmian we w³asnym organizmie, poniewa¿ sta³a kontrola zdrowia zwiêksza szansê na skuteczne pokonanie
choroby. Przestrzega³a tak¿e przed uciekaniem
siê do medycyny niekonwencjonalnej bez konsultacji z lekarzem. Ostatnim prelegentem by³a
Irena Skrzypczak, radna powiatu poznañskiego.
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W ramach akcji 24 maja 2009 roku do Lubonia
przyjecha³ mammobus, w którym mo¿na by³o wykonaæ
badanie piersi. Z zaproszenia skorzysta³o
61 mieszkanek Lubonia

z Zespo³u Szkó³ Muzycznych w Poznaniu. Na
zakoñczenie odby³o siê losowanie nagród ufundowanych m.in. przez Wojewódzki Odzia³
Koordynuj¹cy Profilaktykê Raka Macicy,
Wielkopolskie Centrum Onkologii, powiat poznañski oraz Urz¹d Miasta w Luboniu.

Magdalena Woniak-Patej
Radna Miasta Luboñ

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Co? Gdzie? Kiedy?

czyli kalendarium imprez w powiecie poznañskim

Lipiec  sierpieñ 2009

Co?
X Jubileuszowy Miêdzynarodowy
Sp³yw Kajakowy

Gdzie?

Kiedy?

Organizator

Warta  Odra  Hawela  13 czerwca Wlkp. Stow. Turystyki i RekreSzprewa: Czêstochowa   11 lipca
acji Wodnej WARTA Poznañ
Poznañ  Berlin

Interdyscyplinarne Warsztaty Fla¿oletowe
dla dzieci i m³odzie¿y

Borowice k. Karpacza

27 czerwca
 3 lipca

Stow. na rzecz Efektywnych
Metod Umuzykalniania

VIII Powiatowe Igrzyska Sprawnych
Inaczej z Plenerem Malarskim

Gruszczyn  Stadion
Klubu Sportowego PIAST

4 lipca

Stow. Przyjació³ Dzieci Specjalnej
Troski im. L. Grajka, Swarzêdz

VIII Turniej Strzelecki dla Honorowych
Dawców Krwi, cz³onków klubu HDK PCK
Goliniacy o Puchar Starosty Poznañskiego

Murowana Golina,
Strzelnica Bractwa
Kurkowego

5 lipca

Polski Czerwony Krzy¿,
Wielkopolski Zarz¹d Okrêgowy,
Poznañ

VII Powiatowy Przegl¹d Kapel
Podwórkowych Kapeliada

Dom Kultury
w Plewiskach

19 lipca

Gminny Orodek Kultury
w Komornikach

Rajd w. Krzysztofa Mosiñsko-Puszczykowskie Mistrzostwa Motorowe

Mosina, Puszczykowo
oraz okolice

26 lipca

Automobilklub Wielkopolski,
Poznañ

Razem Raniej
Impreza integracyjna dla osób
niepe³nosprawnych

Miejsko-Gminny Orodek
Kultury w Buku

24 lipca

Miejsko-Gminny Orodek
Kultury w Buku

Interdyscyplinarne Warsztaty Fla¿oletowe
dla dzieci i m³odzie¿y

Karkonosze

lipiec
 sierpieñ

Stow. na rzecz Efektywnych
Metod Umuzykalniania

2009 Poznañ Live Festival  Fado

Poznañ  Wzgórze
Przemys³awa

28-30
sierpnia

Fundacja NUOVA

VII Letni Festiwal Muzyczny Musica
sacra, musica profana

D³uga Golina

Regaty ¯eglarskie o Puchar Starosty
Poznañskiego

Kiekrz  przystañ

VII wiatowe Spotkania z Kultur¹ Romsk¹
Zespó³ pa³acowo Biesiada Rodzinna
-parkowy w Nieszawie

1 sierpnia MGOKiR w Murowanej Golinie
22-23
sierpnia

Klub ¯eglarski Mewa Poznañ,
ul. Winiary 46/5, 60-654 Poznañ

23 sierpnia

Fundacja Bahta³e Roma 
Szczêliwi Cyganie

X Jubileuszowy Powiatowy Przegl¹d
Zespo³ów Folklorystycznych Do¿ynki
u ksiêdza za p³otem

Lusowo, Tarnowo
Podgórne

30 sierpnia

Gminny Orodek Kultury
Sezam

XII Ogólnopolski Wycig Uliczny
o Puchar Burmistrza Kórnika
X Mistrzostwa Powiatu Poznañskiego
w kolarstwie szosowym
XXXIV Wielki Festyn Rowerowy
dla Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

Kórnik

30 sierpnia

Uczniowski Klub Sportowy
Jedynka-Kórnik

Warsztaty, kursy i spotkania fla¿oletowe
w 2009 r.

Powiat Poznañski

sierpieñ

Stow. na rzecz Efektywnych
Metod Umuzykalniania

III Miêdzynarodowy Plener Rzebiarski Poznañ, gmina Murowana sierpieñ
Puszcza Zielonka
Golina, P³awno,
 listopad
Puszcza
ZielonkaWielkopolskiego
Rok 2009 Rokiem
Powstania

Komitet Partnerski Ziemi
Goliñskiej
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