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Nowy Cz³onek Zarz¹du
Powiatu w Poznaniu
Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu
na stanowisko nowego Cz³onka Zarz¹du
zosta³ wybrany Mieczys³aw Ferenc.
Zgodnie z art. 27 ust. 3
ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorz¹dzie powiatowym liczbê cz³onków zarz¹du
okrela w statucie rada powiatu. Na tej podstawie Rada Powiatu w Poznaniu okreli³a
w § 35 Statutu Powiatu Poznañskiego, i¿ w sk³ad zarz¹du powiatu wchodz¹: starosta
jako przewodnicz¹cy, wicestarosta i pozostali cz³onkowie w
liczbie dwóch osób. St¹d po
rezygnacji Janusza Napiera³y
z cz³onkostwa w Zarz¹dzie zasz³a koniecznoæ uzupe³nienia
jego sk³adu.
Mieczys³aw Ferenc urodzi³ siê w wiebodzinie, jednak jego ¿ycie nierozerwalnie
zwi¹zane jest z Poznaniem.
To w³anie tutaj ukoñczy³
studia magisterskie na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznañskiej oraz
studia podyplomowe na
Wydziale Psychologii (psychologia w zarz¹dzaniu
i marketingu).

zagranicznych. Kolejne lata
spêdzi³ w firmie Teletra-Alcatel najpierw jako specjalista
ds. marketingu, póniej jako
dyrektor administracyjny,
gdzie odpowiada³ za restrukturyzacjê, utrzymanie i administracjê. Od 1997 do 2007
roku zajmowa³ kolejno stanowiska dyrektora sprzeda¿y
i marketingu, dyrektora regionu Polcomtel Plus GSM oraz
zastêpcy dyrektora ds. klientów korporacyjnych w Citi
Bank.

Przez dziesiêæ lat pracowa³ jako informatyk w Zak³adzie Elektronicznej Techniki
Obliczeniowej oraz w Orodku Obliczeniowym w Lesznie, z czego oko³o 6 lat na
stanowisku dyrektora ds. produkcji i marketingu w firmach

Jest ¿onaty, ma jedn¹ córkê Ma³gorzatê. Wród swoich
zainteresowañ wymienia narciarstwo i ¿eglarstwo, jednak,
jak mówi, jego prawdziwym
oczkiem w g³owie jest wnuczka Ewa.
n
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Nowe inwestycje w powiecie poznañskim
Umowa o dofinansowanie
dwóch nowych projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013 zosta³a podpisana 2 lutego br. w Urzêdzie
Marsza³kowskim przez przedstawicieli Zarz¹du Powiatu
w Poznaniu.
Pierwszym z nich jest projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 2406P Poznañ 
Bolechowo  odcinek od mostu nad rzek¹ Wart¹ do skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹
nr 196. Zak³ada on m.in. przebudowê czterech skrzy¿owañ,
budowê ci¹gu pieszo-rowerowego, chodników i nowej kanalizacji deszczowej, a tak¿e
wykonanie urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
w tym zatok autobusowych
i przejæ dla pieszych.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeñstwa mieszkañców i podniesienie komfortu
jazdy kierowców. Wartoæ inwestycji szacowana jest na
10.930.666,35 z³, z czego wydatki kwalifikowane wynosz¹
8.444.910,01 z³ (4.222.455,00 z³
 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 4.222.455,01 z³ 
wk³ad Powiatu Poznañskiego).
Prace rozpoczn¹ siê w kwietniu
br., a ich zakoñczenie planowane jest na padziernik 2010 r.
Przedmiotem drugiego projektu pn. Stworzenie otwartej
strefy rekreacji dzieciêcej na
potrzeby uczniów OSW dla
Dzieci Niewidomych w Owiñskach oraz mieszkañców
Powiatu Poznañskiego jest
budowa tzw. parku orientacji
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

przestrzennej z elementami dydaktycznymi do nauki orientacji
przestrzennej. W tym przypadku zakres robót obejmie zagospodarowanie terenu, tj. m.in. odtworzenie ogrodu barokowego i instalacjê przyrz¹dów dydaktycznych, prace ogrodnicze, roboty
elektryczne i wodoci¹gowe oraz melioracjê stawu. W ramach
projektu planuje siê tak¿e zakup ponad piêædziesiêciu przyrz¹dów dydaktycznych s³u¿¹cych do rehabilitacji i rewalidacji osób

Tak w przysz³oci bêdzie wygl¹daæ Park Orientacji Przestrzennej
przy Orodku w Owiñskach

niewidomych i niedowidz¹cych. Park bêdzie dostêpny nie tylko dla uczniów Orodka, ale tak¿e dla wszystkich mieszkañców
powiatu poznañskiego, co pozwoli na zapobieganie marginalizacji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych wzrokowo.
Ca³kowita wartoæ projektu to 4.131.741,76 z³, w tym wydatki
kwalifikowane 3.980.702,70 z³ (dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego  2.985.527,02 z³, wk³ad w³asny  995.175,68 z³). £¹cznie rodki w³asne przeznaczone na ten
cel to 6.708.211,35 z³. Projekt realizowany jest wspólnie przez Powiat i Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i S³abowidz¹cym
Absolwentom Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych w Owiñskach. Planowany termin rozpoczêcia prac
to kwiecieñ 2010 r., a zakoñczenia  grudzieñ 2011 r.
Warto dodaæ, ¿e Powiat Poznañski od kilku lat skutecznie
pozyskuje rodki ze róde³ zewnêtrznych. W latach 2008-2009
takie dofinansowanie otrzyma³o 19 projektów, co ³¹cznie da³o
kwotê blisko 37 mln z³.
Kamila Wojszcz
Asystent
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
luty 2010
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NAJLEPSZY KOMISARIAT ROKU
POWIATU POZNAÑSKIEGO
Najlepszy Komisariat Roku Powiatu
Poznañskiego to nowy konkurs og³oszony
wspólnie przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu oraz Starostê Poznañskiego.
Zwyciêska jednostka zostanie wy³oniona na
podstawie Systemu Oceny Efektywnoci Pracy
Policji oraz ankiety przeprowadzonej wród lokalnej spo³ecznoci. Ranking komisariatów tworzony bêdzie przez ca³y rok, a jego wyniki
zostan¹ og³oszone w 2011 roku. Najlepszy
komisariat otrzyma nagrodê finansow¹ ufundowan¹ przez Starostê Poznañskiego z przeznaczeniem na inwestycjê lub zakup wskazany przez
komendanta zwyciêskiego komisariatu.

PORTAL ZACHODNIEJ OBWODNICY
W rodê 10 lutego br. wójtowie piêciu gmin
z zachodniej Wielkopolski oraz Starosta Poznañski Jan Grabkowski podpisali porozumienie inauguruj¹ce wspó³pracê przy budowie
Zachodniej Obwodnicy Poznania. Starosta oraz
gospodarze gmin Suchy Las, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Komorniki spotkali siê
w Domu Kultury Dworek w G³uchowie,
gdzie  przyjêci przez gospodarza Komornik,
Wójta Jana Brodê  przypieczêtowali podjêt¹
w padzierniku ubieg³ego roku decyzjê o utworzeniu wspólnego portalu informacyjnego.
Inicjatywa utworzenia portalu www.zachodniaobwodnica.pl powsta³a w gminie Suchy Las
z myl¹ o mieszkañcach gmin, na których terenie
bêdzie budowana droga S11, oraz o wszystkich
zainteresowanych t¹ inwestycj¹. Portal bêdzie
zawiera³ informacje o postêpie prac przy budowie
zachodniej obwodnicy miasta Poznania na odcinku Z³otkowo  G³uchowo. Strona ma siê sk³adaæ
z trzech podstawowych modu³ów: informacji
o inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wiadomoci z poszczególnych
gmin na temat budowy obwodnicy oraz wiado-
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Konkurs jest jednym z elementów wspó³pracy Powiatu Poznañskiego i Komendy Miejskiej
Policji w Poznaniu, w ramach której w latach
2000-2009 Powiat przekaza³ ponad 1 mln 500
tys. z³ wsparcia finansowego na rzecz Policji.
rodki te pozwoli³y m.in. na zakup potrzebnego sprzêtu komputerowego, ³¹cznoci, fotograficznego i audio-video, jak równie¿ wyposa¿enia
dla grup interwencyjnych. Dziêki dofinansowaniu przeprowadzono tak¿e remonty komisariatów w Kostrzynie, Kórniku, Suchym Lesie,
Tarnowie Podgórnym, Swarzêdzu, Mosinie i Pobiedziskach oraz pomieszczeñ w Komendzie
Miejskiej Policji w Poznaniu.
Dodatkowo co roku Powiat funduje nagrody dla zwyciêzców konkursu Dzielnicowy
Roku Powiatu Poznañskiego, a tak¿e wspiera organizacjê konkursów i innych przedsiêwziêæ powiêconych szeroko rozumianemu
bezpieczeñstwu mieszkañców.
£ukasz Sobolewski
Wydzia³ Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

moci dla potencjalnych inwestorów o terenach
inwestycyjnych. Warto na bie¿¹co ledziæ
umieszczane komunikaty, gdy¿ opisywane tam
bêd¹ tak¿e utrudnienia zwi¹zane z budow¹. Ponadto portal bêdzie interaktywny, co umo¿liwi
osobom zainteresowanym zadawanie pytañ dotycz¹cych obwodnicy, na które odpowiadaæ bêdzie
administrator wyznaczony przez dan¹ gminê.
Jak podkreli³ Wójt Gminy Komorniki:
Aby ludzie mogli normalnie funkcjonowaæ,
trzeba ich na bie¿¹co informowaæ o wszelkich
zmianach maj¹cych miejsce w ich najbli¿szym
otoczeniu. Z kolei Bartosz Derech, Wójt Gminy Rokietnica doda³, ¿e bêdzie to doskona³a
okazja do promocji gmin, któr¹ nale¿y niew¹tpliwie wykorzystaæ.
Budowana obwodnica to nie tylko wielki krok
w kierunku przygotowañ do EURO 2012, ale
przede wszystkim tak¿e doskona³y sposób
na zmniejszenie natê¿enia ruchu w Poznaniu
i przylegaj¹cych do niego gminach. Zgodnie
z obietnicami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zakoñczenie inwestycji nast¹pi
jesieni¹ 2011 roku. Portal powstanie po podpisaniu
umowy ze spó³k¹ Gminne Centrum Informatyczne z Suchego Lasu, która zajmie siê jego tworzeniem i obs³ug¹ techniczn¹.
Joanna Dutkiewicz
Urz¹d Gminy Komorniki
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Posiedzenie Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego
Starosty Poznañskiego
Aktualna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna oraz ryzyko
wyst¹pienia lokalnych podtopieñ by³y g³ównymi tematami posiedzenia Zespo³u
Zarz¹dzania Kryzysowego Starosty Poznañskiego.

Wed³ug informacji zaprezentowanych przez
przedstawiciela Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Poznaniu stan rzeki Warty
w powiecie poznañskim na dzieñ 11 lutego br.
okrelany by³ jako stan redni i niski bez stanów alarmowych. G³ównym zabezpieczeniem
przed podtopieniami jest zbiornik retencyjny
Jeziorsko, a tak¿e wa³y przeciwpowodziowe
wzd³u¿ Warty. W sytuacji zagro¿enia powodziowego lub wyst¹pienia lokalnych podtopieñ
w akcji ratowniczej uczestniczyæ bêd¹ si³y
i rodki PSP, jednostki Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych Powiatu Poznañskiego oraz s³uchacze Szko³y Aspirantów PSP w Poznaniu. Na
wyposa¿eniu tych jednostek znajduj¹ siê
³odzie, ró¿nego rodzaju pompy, specjalistyczne wa³y przeciwpowodziowe, worki, agregaty,
sprzêt okopowy.
W dalszej czêci spotkania schematy postêpowañ w przypadku zagro¿enia powodziowego przedstawili tak¿e Powiatowy Inspektor
Sanitarny i Powiatowy Inspektor Weterynaryjny. Ostatnim punktem posiedzenia by³o
omówienie przez Dyrektora Wydzia³u Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw
Obywatelskich planu ewakuacji lub przyjêcia
ludnoci w powiecie poznañskim oraz informacji o zasobach Powiatowego Magazynu
Przeciwpowodziowego, znajduj¹cego siê na
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

terenie jednostki Ratowniczo-Ganiczej nr 8
w Bolechowie. Obecnie znajduj¹ siê tam m.in.:
worki przeciwpowodziowe, sprzêt okopowy,
pilarki i siekiery, pompy szlamowe, agregaty
i sprzêt radiotelefoniczny. Warto podkreliæ,
¿e dziêki zawartemu 15 wrzenia 2009 r. porozumieniu pomiêdzy Starost¹ Poznañskim
a Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu
sprzêt ten mo¿e byæ wykorzystywany nie
tylko na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczych, ale równie¿ na potrzeby zajêæ realizowanych w Orodku Szkolenia Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Powiatu Poznañskiego.

Zdjêcia: Starostwo

W posiedzeniu Zespo³u udzia³ wziêli szefowie powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y,
przedstawiciele gmin powiatu poznañskiego
oraz zaproszeni gocie. Zgromadzeni zapoznali siê z informacjami dotycz¹cymi aktualnej sytuacji na ciekach wodnych znajduj¹cych
siê na terenie powiatu oraz z planem dzia³añ
policji i stra¿y po¿arnej w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia powodziowego lub lokalnych podtopieñ.

Obrady Zespo³u mia³y miejsce 11 lutego br. w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Podsumowuj¹c posiedzenie Zespo³u, Starosta zwróci³ uwagê na koniecznoæ systematycznego monitorowania sytuacji w powiecie przez
w³aciwe s³u¿by, inspekcje i stra¿e szczególnie
na ma³ych ciekach wodnych, a w przypadku ich
zablokowania  szybkiego przywrócenia swobodnego przep³ywu wody.
£ukasz Sobolewski
Wydzia³ Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
luty 2010
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UCHWA£Y

podjête na Sesji Rady
27 stycznia 2010 r.

Powiatu

w

Poznaniu

w

dniu

Uchwa³a nr XXXVII/306/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Dlatego proponuje siê wybór pana Mieczys³awa
Ferenca na powy¿sze stanowisko.

w sprawie: wyboru cz³onka Zarz¹du Powiatu
w Poznaniu.

Uchwa³a nr XXXVII/307/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 27, ust. 3 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; Dz.U. z 2009 r. nr 223,
poz. 1458; nr 92, poz. 753) Rada Powiatu w Poznaniu stanowi, co nastêpuje:
§ 1.
Stwierdza siê, ¿e w wyniku g³osowania tajnego na
stanowisko cz³onka Zarz¹du Powiatu w Poznaniu
wybrano pana Mieczys³awa Ferenca.
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Starocie Poznañskiemu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lutego 2010 r.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 27, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592 ze zm.) liczbê cz³onków zarz¹du
okrela w statucie rada powiatu. Na tej podstawie
Rada Powiatu w Poznaniu okreli³a w § 35 Statutu
Powiatu Poznañskiego, i¿ w sk³ad Zarz¹du Powiatu
wchodz¹: starosta jako przewodnicz¹cy, wicestarosta
i pozostali cz³onkowie w liczbie dwóch osób.
St¹d te¿ po rezygnacji pana Janusza Napiera³y
z cz³onkostwa w Zarz¹dzie zachodzi koniecznoæ
uzupe³nienia sk³adu Zarz¹du.
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w sprawie: przyjêcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rz¹dowej
okrelonego w art. 30, ust. 4 i 4a ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r.
nr 241, poz. 2416 z pón. zm.).
Na podstawie art. 5, ust. 1 i art. 12, pkt 8a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze
zm.) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Wyra¿a siê wolê przyjêcia od Wojewody Wielkopolskiego do realizacji w okresie od 8 lutego do
31 lipca 2010 r. prowadzenia spraw, o których
mowa w art. 30, ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241,
poz. 2416 ze zm.).
§ 2.
Szczegó³owy zakres zadania przyjêtego przez Powiat Poznañski do realizacji, o którym mowa w § 1,
w tym wysokoæ rodków finansowych przekazywanych przez Wojewodê Wielkopolskiego, okreli porozumienie z Wojewod¹ Wielkopolskim.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Uzasadnienie:
Powiat realizuje zadania zwi¹zane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej, a w szczególnoci
okrelaniem zdolnoci do czynnej s³u¿by wojskowej, jako zadania zlecone przez Wojewodê. Okrelenie zdolnoci do czynnej s³u¿by wojskowej
nale¿y do Powiatowej Komisji Lekarskiej. Przewodnicz¹cy tej komisji stosownie do potrzeb mo¿e
kierowaæ osobê podlegaj¹c¹ kwalifikacji na badania specjalistyczne.
W zwi¹zku z powy¿szym Wojewoda powierza
Powiatowi Poznañskiemu, w imieniu którego dzia³a Zarz¹d Powiatu w Poznaniu, podpisanie umów
z zak³adami opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 5 w Poznaniu z siedzib¹ w Puszczykowie.
Informacja o zabezpieczeniu rodków finansowych
w wysokoci 5.000,00 z³ w dziale 75405, § 2120 zosta³a przekazana przez Wojewodê Wielkopolskiego
pismem nr FB.I-7.3010-27/09 z dnia 21 padziernika 2009 r.
Podpisanie ww. porozumienia wymaga zgody Rady
Powiatu.
Uchwa³a nr XXXVII/308/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie po³¹czenia autobusowego do Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach w roku 2010.
Na podstawie art. 7a i art. 12, pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592; Dz.U. z 2002 r.
nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz. 984; nr
153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214, poz. 1806;
Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.
nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218;
Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1458;
Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753) w zwi¹zku z art. 216,
ust. 2, pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.
1240) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 1.
Rada Powiatu w Poznaniu wyra¿a zgodê na udzielenie pomocy finansowej Gminie Dopiewo z bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2010 w kwocie
22.470 z³ (s³ownie: dwadziecia dwa tysi¹ce czterysta siedemdziesi¹t z³otych), stanowi¹cej 75% kosztów realizacji zadania, na dofinansowanie zadañ
w³asnych gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie po³¹czenia autobusowego z Dopiewa do Domu
Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach.
§ 2.
Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu w Poznaniu do zawarcia stosownej umowy z Gmin¹ Dopiewo w sprawie
ustalenia zasad przekazania i rozliczenia powy¿szych
rodków.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 220, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr
157, poz. 1240) z bud¿etu powiatu mo¿e byæ udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorz¹du terytorialnego w formie dotacji celowej albo
pomoc rzeczowa. Podstaw¹ przekazania powy¿szych rodków jest umowa.
Uchwa³a upowa¿nia Zarz¹d Powiatu do przekazania
pomocy finansowej z bud¿etu Powiatu Poznañskiego w roku 2010 w kwocie 22.470 z³ Gminie
Dopiewo na dofinansowanie kosztów po³¹czenia
autobusowego z Dopiewa do Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach w wymiarze dwóch kursów
dziennie.
Rada Powiatu upowa¿nia jednoczenie Zarz¹d Powiatu do zawarcia z Gmin¹ Dopiewo stosownej
umowy, okrelaj¹cej zasady przekazania i rozliczenia niniejszych rodków.
W zwi¹zku z powy¿szym przyjêcie przedmiotowej
uchwa³y jest uzasadnione.
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Uchwa³a nr XXXVII/309/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie: podwy¿szenia zrycza³towanej kwoty
na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu
Dziecka w Swarzêdzu.
Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (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; Dz.U. z 2009 r.
nr 92, poz. 753) w zwi¹zku z art. 85, ust. 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
z 2009 r. nr 175, poz. 1362; nr 202, poz. 1551; nr 219,
poz. 1706) oraz § 2, ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra
Polityki Spo³ecznej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia zrycza³towanej kwoty na utrzymanie
dziecka oraz stawek na bie¿¹ce funkcjonowanie
placówki rodzinnej (Dz.U. nr 245, poz. 2461; Dz.U.
z 2007 r. nr 201, poz. 1458) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Zrycza³towana kwota na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzêdzu wynosi 44% podstawy okrelonej w art. 78, ust. 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175,
poz. 1362; nr 202, poz. 1551; nr 219, poz. 1706).
§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2010 r.
Uzasadnienie:
Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzêdzu
zwróci³a siê do Powiatu Poznañskiego z wnioskiem
o podwy¿szenie zrycza³towanej kwoty na utrzymanie dziecka w podleg³ej placówce.
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Na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Polityki Spo³ecznej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia zrycza³towanej kwoty na utrzymanie dziecka
oraz stawek na bie¿¹ce funkcjonowanie placówki
rodzinnej (Dz.U. nr 245, poz. 2461; Dz.U. z 2007 r.
nr 201, poz. 1458) zrycza³towana kwota wynosi nie
mniej ni¿ 34% podstawy okrelonej w art. 78, ust. 2
ustawy o pomocy spo³ecznej (1647 z³), co stanowi
kwotê nie mniejsz¹ ni¿ 559,98 z³ miesiêcznie.
Uchwa³¹ nr XXVII/210/III/2009 z dnia 23 lutego
2009 r. Rada Powiatu zwiêkszy³a zrycza³towan¹
kwotê utrzymania dziecka w placówce do poziomu
40% ww. podstawy, tj. do 658,80 z³.
Zgodnie z art. 85, ust. 3 ustawy o pomocy spo³ecznej
zrycza³towana kwota na utrzymanie dziecka w placówce mo¿e zostaæ zwiêkszona przez radê powiatu
w drodze uchwa³y.
Zrycza³towan¹ kwotê na utrzymanie dziecka przeznacza siê na:
1) wy¿ywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka,
2) wyposa¿enie w:
 odzie¿, obuwie, bieliznê i inne przedmioty
osobistego u¿ytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka,
 rodki higieny osobistej,
3) podrêczniki, pomoce i przybory szkolne,
4) koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego
pobytu poza placówk¹,
5) zajêcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
6) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego
dziecka,
7) miesiêczn¹ drobn¹ kwotê do w³asnego dysponowania przez dziecko,
8) op³atê za pobyt w bursie lub internacie, je¿eli
dziecko uczy siê poza miejscowoci¹, w której
mieci siê placówka.
Proponuje siê podwy¿szenie zrycza³towanej kwoty
na utrzymanie dziecka w placówce do wysokoci
44% podstawy okrelonej w art. 78, ust. 2 ustawy
o pomocy spo³ecznej, co stanowiæ bêdzie 724,68 z³
miesiêcznie na jedno dziecko.
Dyrektor Domu Dziecka zak³ada, ¿e w I pó³roczu
2010 r. w placówce bêdzie przebywaæ 9 wychowanków, natomiast w II pó³roczu 8 wychowanków.
Przy powy¿szym za³o¿eniu roczny koszt zrycza³towanej kwoty na utrzymanie dzieci w 2010 r. wyniesie 73.917,36 z³ (9 dzieci x 6 miesiêcy x 724,68 z³
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

+ 8 dzieci x 6 miesiêcy x 724,68 z³). Przedmiotowa
kwota zosta³a zaplanowana w bud¿ecie Rodzinnego
Domu Dziecka na 2010 r.
Wobec powy¿szego podjêcie niniejszej uchwa³y jest
uzasadnione.
Uchwa³a nr XXXVII/310/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Rokietnica niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi 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; Dz.U. z 2009 r. nr 92,
poz. 753) 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. 100 i 101; nr 86, poz.
702; nr 168, poz. 1323) Rada Powiatu uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie Rokietnica zadania zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi
w nastêpuj¹cym zakresie:
1) Sobota  ul. Poznañska  droga powiatowa
nr 2400P  remont chodnika o d³. 15 m oraz
ustawienie wiaty przystankowej,
2) Sobota  ul. Poznañska  droga powiatowa
nr 2400P  budowa chodnika na odcinku od
skrzy¿owania z ul. Gajówka w kierunku
wschodnim o d³. ok. 111 m,
3) Rokietnica  ul. Golêciñska  droga powiatowa nr 2424P  remont chodników na odcinku
od skrzy¿owania z ul. Roln¹ do budynku
Urzêdu Gminy  2 x 413 m,
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4) Kiekrz  ul. Kierska  droga powiatowa
nr 2424P  projekt odwodnienia skrzy¿owania
ul. Kierskiej z ul. Topolow¹,
5) Rokietnica  ul. Szamotulska  droga powiatowa nr 2423P  budowa chodnika od
skrzy¿owania z ul. Trakt Napoleoñski do
skrzy¿owania z ul. Leszka  d³. ok. 425 m,
6) Rokietnica/Bytkowo  ul. Obornicka  droga powiatowa nr 2400P  remont chodnika
o d³. 15 m oraz ustawienie wiaty przystankowej przy skrzy¿owaniu z ul. Wierzbow¹,
7) Kiekrz  ul. Kierska  droga powiatowa
nr 2424P  remont chodnika o d³. 15 m oraz
ustawienie wiaty przystankowej przy skrzy¿owaniu ul. Len¹,
bêd¹ce zadaniami powiatu.
2. Powierzenie zadañ, o których mowa w ust. 1, nastêpuje na okres do 31 grudnia 2011 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie przedstawionym
w § 1 nast¹pi na mocy porozumienia zawartego
pomiêdzy Wójtem Gminy Rokietnica a Zarz¹dem
Powiatu w Poznaniu, które okreli tak¿e sposób
finansowania zadañ.
2. Realizacja zadañ, o których mowa w § 1, ust. 1,
wykonana zostanie ze rodków w³asnych Gminy
Rokietnica 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 Rokietnica podjê³a w dniu 26 padziernika 2009 r. uchwa³ê nr XLII/304/2009 w sprawie
przejêcia od Powiatu Poznañskiego niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi, które maj¹ na celu poprawê bezpieczeñstwa
pieszych u¿ytkowników dróg powiatowych.
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Zadania w ca³oci sfinansowane zostan¹ ze rodków
w³asnych Gminy i po ich wykonaniu przekazane
Powiatowi Poznañskiemu jako pomoc rzeczowa.
Powierzone zadania mieszcz¹ siê w obecnych pasach
dróg powiatowych.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XXXVII/311/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi
drogami powiatowymi.
Na podstawie art. 12, pkt 8a 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;
nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753)
oraz art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (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. 100 i 101; nr 86, poz. 702; nr 168, poz.
1323) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie Tarnowo Podgórne zadania
zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi
w zakresie dotycz¹cym:
1) sporz¹dzenia dokumentacji projektowej cie¿ki pieszo-rowerowej w ci¹gu drogi powiatowej nr:
 2419P Sady  Lusowo,
 2418P Lusowo  Przemierowo (ul. Stefana Batorego),
 2420P Tarnowo Podgórne  Lusowo
(ul. Wierzbowa),
 2392P Tarnowo Podgórne  Jankowice 
Lusówko,
 1890P Jankowice  Ceradz Kocielny,
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2) remontu chodników w Jankowicach i w Lusówku w ci¹gu drogi powiatowej nr 2392P,
3) remontu chodnika w Lusowie w ci¹gu drogi
powiatowej nr 2419P,
4) budowy cie¿ki pieszo-rowerowej Sady 
Lusowo w ci¹gu drogi powiatowej nr 2419P,
5) sporz¹dzenia dokumentacji projektowej dla
budowy ul. Tarnowskiej w Lusówku w ci¹gu
drogi powiatowej nr 2419P,
6) remontu chodnika ul. Dworcowej w Kokoszczynie w ci¹gu drogi powiatowej nr 2422P,
7) remontu chodnika ul. Szkolna w Tarnowie
Podgórnym w ci¹gu drogi powiatowej
nr 1872P.
2. Powierzenie zadañ, o których mowa w ust. 1,
nastêpuje na okres do 31 grudnia 2010 r.
§ 2.
1. Powierzenie zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie przedstawionym
w § 1 nast¹pi na mocy porozumienia zawartego
pomiêdzy Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne
a Zarz¹dem Powiatu w Poznaniu, które okreli
tak¿e sposób finansowania zadañ.
2. Realizacja zadañ, o których mowa w § 1, ust. 1,
wykonana zostanie ze rodków w³asnych
Gminy Tarnowo Podgórne 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:
W dniu 30 grudnia 2009 r. Rada Gminy Tarnowo
Podgórne podjê³a uchwa³ê nr LXII/621/2009
w sprawie zmiany uchwa³y nr XLI/394/2008 z dnia
30 grudnia 2008 r. w sprawie przejêcia od Powiatu Poznañskiego niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowym.

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Zadania w ca³oci sfinansowane zostan¹ ze rodków w³asnych Gminy i po ich wykonaniu przekazane Powiatowi Poznañskiemu jako pomoc
rzeczowa.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XXXVII/312/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi
drogami powiatowymi.
Na podstawie art. 12, pkt 8a 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;
nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753)
oraz art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (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. 100 i 101; nr 86, poz. 702; nr 168, poz. 1323)
Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Powierza siê Gminie Tarnowo Podgórne zadanie
zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi
w zakresie dotycz¹cym budowy odcinków ci¹gów pieszo-rowerowych na nastêpuj¹cych drogach powiatowych:
1) nr 2418P, Lusowo  Przemierowo (ul. Stefana Batorego),
2) nr 1890P, Jankowice  Ceradz Kocielny,
3) nr 2392P, Tarnowo Podgórne  Jankowice 
Lusówko,
bêd¹ce zadaniem powiatu.
2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1,
nastêpuje na okres do 31 grudnia 2010 r.
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§ 2.
1. Powierzenie zadania zarz¹dzania publicznymi
drogami powiatowymi w zakresie przedstawionym w § 1, nast¹pi na mocy porozumienia
zawartego pomiêdzy Wójtem Gminy Tarnowo
Podgórne 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 Gminy Tarnowo
Podgórne 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 Tarnowo Podgórne podjê³a uchwa³ê nr LXII/620/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przejêcia od Powiatu Poznañskiego zadania
zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi.
Przedsiêwziêcia zostan¹ zrealizowane do 31 grudnia
2010 r., a koszty ich realizacji poniesione zostan¹
przez Gminê Tarnowo Podgórne ze rodków w³asnych.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XXXVII/313/III/2010
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 27 stycznia 2010 r.
w sprawie: zmiany bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2010.
Na podstawie art. 12, pkt 5 i pkt 8, lit. D, pkt 9 oraz
art. 51 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,
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poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., nr 102, poz. 1055;
nr 153, poz. 1271; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2007 r.
nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz.
1111; nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92,
poz. 753), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
W uchwale Rady Powiatu w Poznaniu nr XXXVI/
305/III/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
W paragrafie 2:
1.

1) zwiêksza siê o kwotê 12.456.000 z³ wydatki bie¿¹ce, które po zmianach wynosz¹
170.556.646 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2A),
2) zmniejsza siê o kwotê 12.456.000 z³ wydatki maj¹tkowe, które po zmianach wynosz¹ 36.021.206 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
2B).

2.

4) zwiêksza siê o kwotê 52.000 z³ wydatki na
dotacje udzielane z bud¿etu oraz wp³aty do
bud¿etu pañstwa w kwocie 17.526.037 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 5), w tym:
b) zwiêksza siê o kwotê 52.000 z³ dotacje dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych, które po zmianach wynosz¹
3.667.100 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 5B).

W paragrafie 7:

§ 2.

1) zmniejsza siê o kwotê 52.000 z³ rezerwê ogóln¹,
która po zmianie wynosi 433.066 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2).
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
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§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie:
Wprowadza siê zmiany w wydatkach bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2010:
1. W dziale 600, rozdz. 60014  Drogi publiczne
powiatowe, przenosi siê rodki w kwocie
12.456.000 z³ z wydatków maj¹tkowych na pozosta³e wydatki bie¿¹ce w celu zabezpieczenia
rodków finansowych na realizacjê zadañ remontowych w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, obejmuj¹cego remont drogi powiatowej nr 2390P
Komorniki  £êczyca (6.000.000 z³) oraz
remont drogi nr 2407P Swarzêdz  Gruszczyn
w miejscowociach Gruszczyn i Swarzêdz
(6.456.000 z³).
2. Z rezerwy ogólnej w dz. 758, rozdz. 75818  Rezerwy ogólne i celowe, przenosi siê rodki finansowe w kwocie 50.000 z³ na wydatki na dotacje
z bud¿etu w dz. 801, rozdz. 80195  Pozosta³a
dzia³alnoæ, z przeznaczeniem na dotacje celowe
z bud¿etu na dofinansowanie zadañ owiatowych
realizowanych przez podmioty, o których mowa
w art. 3, ust. 3 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie, tj. na fundacje 
w kwocie 7.000 z³ oraz stowarzyszenia  w kwocie 43.000 z³.
3. Z rezerwy ogólnej w dz. 758, rozdz. 75818  Rezerwy ogólne i celowe, przenosi siê rodki finansowe w kwocie 2.000 z³ na wydatki na dotacje
z bud¿etu w dz. 852, rozdz. 85295  Pozosta³a
dzia³alnoæ, z przeznaczeniem na dotacje dla pozosta³ych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych.
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SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarz¹du Powiatu w Poznaniu
od 14 gr udnia 2009 r. do 22 stycznia 2010 r.
Zarz¹d Powiatu odby³ 8 protoko³owanych
posiedzeñ: 14, 15, 21, 28 i 31 grudnia 2009 r.
oraz 11, 15 i 19 stycznia 2010 r.
I UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ ZARZ¥D:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów
zagospodarowania przestrzennego  12 postanowieñ (w tym 1 o nieuzgodnieniu),
2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych schodów granitowych i mostu
kamiennego nad fos¹ Zamku w Kórniku.
Zarz¹d przyj¹³ sprawozdanie koñcowe
z wykonania prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych na kwotê 300.000,00 z³.
Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii
Nauk wykona³a w terminie prace okrelone w umowie z dnia 13 marca 2009 r.
i z³o¿y³a sprawozdanie z wykonania prac
wraz z protoko³em odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez
przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wydzia³ Promocji
sprawdzi³ sprawozdanie i nie wniós³ do
niego uwag,
3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania remontu szczytu kocio³a
pw. w. Wawrzyñca w Niepruszewie (gm.
Buk). Zarz¹d przyj¹³ sprawozdanie koñcowe z wykonania remontu na kwotê
30.000,00 z³. Parafia Rzymskokatolicka
pw. w. Wawrzyñca w Niepruszewie wykona³a w terminie prace okrelone w umowie
z dnia 27 marca 2009 r. i z³o¿y³a sprawozdanie z wykonania remontu wraz z protoko³em odbioru prac konserwatorskich
wykonanych przy obiekcie zabytkowym,
dokonanym przez przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wydzia³ Promocji sprawdzi³ sprawozdanie i nie
wniós³ do niego uwag,
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4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania wzmocnienia murów kocio³a ponad terenem i sklepieñ ceramicznych
w kociele pw. w. Barbary w Tomicach
(gm. Stêszew). Zarz¹d przyj¹³ sprawozdanie koñcowe z wykonania wzmocnienia
murów na kwotê 25.000,00 z³. Parafia
Rzymskokatolicka pw. w. Barbary w Tomicach wykona³a w terminie prace okrelone w umowie z dnia 1 kwietnia 2009 r.
i z³o¿y³a sprawozdanie wraz z protoko³em
odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Wydzia³ Promocji sprawdzi³ sprawozdanie i nie wniós³ do
niego uwag,
5. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4, pkt 8
ustawy Prawo zamówieñ publicznych na
zakup sprzêtu do Powiatowego Magazynu
Przeciwpowodziowego. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez Sklep HOBBY
C. Kulpiñski & J. Richter s.c.  Poznañ,
który zaoferowa³ realizacjê zadania za kwotê 6.923,00 z³ brutto (kamizelki asekuracyjne  4 szt., wózek do wodowania rêczny
z uchwytem do ³ódki, kotwica sk³adana
4-³apowa do ³ódki, lina polipropylenowa,
silnik zaburtowy spalinowy Honda 2,3 km
SCHU, agregat pr¹dotwórczy Honda EU
10i). W postêpowaniu z³o¿ono dwie oferty
na kwoty: 6.999,99 z³ i 6.923,00 z³ brutto,
6. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4, pkt 8
ustawy Prawo zamówieñ publicznych na
zakup wyposa¿enia AGD na potrzeby
Powiatowego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego Starosty Poznañskiego. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez
EURO-RTV-AGD  Poznañ na dostawê
luty 2010
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kuchenki mikrofalowej i czajników elektrycznych w kwocie 1.178,00 z³ brutto (rozpatrzono dwie oferty: 1.178,00 z³ i 1.247,00 z³
brutto) oraz oferty z³o¿onej przez PLUS E.
Czajka  Poznañ na zakup termosów 2,2 l
w kwocie 695,00 z³ brutto (rozpatrzono
dwie oferty: 695,00 z³ i 750,00 z³ brutto),
7. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4, pkt 8
ustawy Prawo zamówieñ publicznych na
zakup odzie¿y ochronnej dla pracowników
Powiatowego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego Starosty Poznañskiego. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez firmê
SURVIVAL  Poznañ na dostawê odzie¿y
ochronnej (6 kompletów  czapki zimowe,
spodnie, bluzy, koszulki polo, paski, skarpety) za kwotê 2.874,00 z³ brutto (rozpatrzono dwie oferty na kwoty: 2.874,00 z³
i 3.651,00 z³ brutto),
8. w sprawie powo³ania komisji konkursowych ds. wyboru najlepszych wniosków
o przyznanie nagrody Starosty Poznañskiego dla wyró¿niaj¹cych siê m³odych
sportowców oraz dla wyró¿niaj¹cych siê
trenerów i dzia³aczy sportu m³odzie¿owego
z powiatu poznañskiego, zawodników,
którzy osi¹gnêli wysokie wyniki sportowe
w krajowym lub miêdzynarodowym wspó³zawodnictwie sportowym,
9. w sprawie zatwierdzenia podzia³u rodków
bud¿etowych 2009 r. na realizacjê wiadczeñ
przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej. Zarz¹d zatwierdzi³ podzia³
kwoty 9.600,00 z³ dla 19 osób (kwoty od
200,00 do 850,00 z³),
10. w sprawie wyra¿enia opinii dot. realizacji
inwestycji drogowej pn. Budowa Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania w ci¹gu
drogi krajowej nr S11 na odcinku Z³otkowo
 autostrada A2 i w ci¹gu drogi krajowej
nr S5 w rejonie wêz³a G³uchowo autostrady A2, etap I  S11 od wêz³a
Swadzim  km 13+068,00 do wêz³a
G³uchowo km 25+693,57 oraz S5 w rejonie wêz³a G³uchowo od km 0+000,00
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do km 1+605,00 o ³¹cznej d³ugoci 14,23 km,
drogi dojazdowe nr 2.13  2.18 na odcinku
od km 1+400,00 do 2+859,19 oraz 2.18a, na
terenie gminy Dopiewo. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ realizacjê ww. inwestycji.
W ramach budowy wykonane zostan¹: poszerzenie jezdni oraz dostosowanie niwelety do dróg, w które bêd¹ siê w³¹cza³y.
Drogi dojazdowe zapewni¹ po³¹czenie obszarów przeciêtych przebiegiem Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania oraz
dostêp do przyleg³ych terenów,
11. w sprawie zawarcia umowy z przedsiêbiorc¹ Systherm Info Sp. z o.o. z Poznania
na: dostawê do siedziby PODGiK w Poznaniu subskrypcji dla posiadanych stanowisk
Geo-Info V oraz dostawê oprogramowania
Geo-Info Delta 2009, us³ugê nadzoru autorskiego nad systemem Geo-Info V. Zarz¹d
zatwierdzi³ wybór firmy Systherm Info
sp. z o.o.  Poznañ, która zaoferowa³a realizacjê zadania za kwotê 33.855,00 z³ brutto
(subskrypcja dla 10 posiadanych stanowisk
GEO-Info Mapa i 14 stanowisk Geo-Info V
Omega, dostawa 3 szt. oprogramowania
Geo-Info Delta 2009 oraz us³uga nadzoru
autorskiego nad systemem Geo-Info V),
12. w sprawie wyra¿enia opinii dot. budowy
dróg dojazdowych nr 1.11, 1.14a i 1.14
w gminie Rokietnica. Zarz¹d pozytywnie
zaopiniowa³ budowê Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania w ci¹gu drogi krajowej
S11 na odcinku Z³otkowo  autostrada A2
i w ci¹gu drogi krajowej S5 w rejonie wêz³a
G³uchowo autostrady A2 ETAP II  S11
od wêz³a Z³otkowo  km 0+000,00 do
wêz³a Swadzim  km 13+068,00 o ³¹cznej
d³ugoci 13,07 km  drogi dojazdowe nr
1.11, 1.14a i 1.14 na odcinku od km 0+000
do km 0+161 na terenie gm. Rokietnica.
W ramach opracowania projektuje siê drogi dojazdowe o nawierzchni bitumicznej,
chodniki o nawierzchni z kostki betonowej.
Drogi dojazdowe nr 1.14 i 1.14a skomunikowane s¹ z drog¹ powiatow¹ nr 2424P
(ul. Kierska) za pomoc¹ ronda. ZDP w Poznaniu zaopiniowa³ pozytywnie przedmiotowy projekt,
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13. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji Programu ochrony rodowiska dla
Miasta i Gminy Murowana Golina. Zarz¹d
zaopiniowa³ ww. projekt pozytywnie 
uwagi zawarte zosta³y w za³¹czniku do
uchwa³y,
14. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy o wiadczenie pomocy prawnej ze
spó³k¹ Kancelaria Adwokatów i Radców
Prawnych P.J. Sowis³o, spó³ka komandytowa
na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wynagrodzenie miesiêczne
wynosi 6.000,00 z³ brutto,
15. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla potrzeb Wydzia³u Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej
przez firmê UTAL  Gruszczyn, która zaoferowa³a realizacjê zadania za kwotê
2.005.192,00 z³ brutto. W postêpowaniu
z³o¿ono dwie oferty, jedna zosta³a wykluczona,
16. w sprawie przeprowadzenia IV postêpowania w trybie zapytania o cenê na wykonanie
pe³nobran¿owej inwentaryzacji budynku
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy
ul. Jackowskiego 18 oraz projektu ciep³ej
wody i aktualizacji istniej¹cego projektu
instalacji wewnêtrznej ppo¿., zatwierdzenia
SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
17. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê artyku³ów
biurowych, papieru i materia³ów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Poznaniu w zakresie czêci III. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty
z³o¿onej przez firmê BIG-PLUS Zenon Rybarczyk  Z³otniki, która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê 11.119,08 z³
brutto, stanowi¹c¹ sumê cen jednostkowych
wymaganego asortymentu. Ca³kowita wartoæ umowy wyniesie 110.000,00 z³ brutto.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

W postêpowaniu z³o¿ono dwie oferty, jedna zosta³a odrzucona,
18. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wiadczenie us³ugi kompleksowego sprz¹tania pomieszczeñ znajduj¹cych
siê w budynku po³o¿onym w Poznaniu przy
ul. S³owackiego 8, wraz z terenem przyleg³ym, polegaj¹cej na: kompleksowym
sprz¹taniu czêci wspólnych budynku wraz
z terenem przyleg³ym, kompleksowym
sprz¹taniu pomieszczeñ znajduj¹cych siê na
IV piêtrze budynku. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez Spó³dzielniê
Pracy Po³ysk Poznañ, która zaoferowa³a
realizacjê zadania za kwotê 92.884,42 z³
brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 8 ofert od
kwoty 65.733,36 do 123.118,08 z³ brutto,
jedna oferta zosta³a odrzucona,
19. w sprawie og³oszenia II przetargu nieograniczonego na sporz¹dzenie dokumentacji
projektowej dotycz¹cej owietlenia i monitoringu boisk sportowych, wybudowanych
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);
zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji
przetargowej,
20. w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej budowy ulicy 12KD-La w Murowanej Golinie.
Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ ww. inwestycjê. W ramach opracowania projektuje siê:
budowê ulicy 12KD-La, która obejmuje budowê jezdni, budowê chodników, budowê
skrzy¿owania z ulic¹ Dworcow¹, budowê
skrzy¿owania z ulic¹ Wojska Polskiego (droga powiatowa 2393P), budowê zjazdów do
dzia³ek, budowê miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej, owietlenia ulicznego oraz
zabezpieczenie kolizji z urz¹dzeniami obcymi. ZDP w Poznaniu wyrazi³ zgodê na przedstawion¹ koncepcjê w³¹czenia przedmiotowej
ulicy w drogê powiatow¹ nr 2393P  ulica
Wojska Polskiego w Murowanej Golinie,
luty 2010
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21. w sprawie wyra¿enia opinii dot. budowy
ulic: Adama Mickiewicza, Stefana ¯eromskiego, Juliusza S³owackiego, Marii Konopnickiej, Boles³awa Prusa w Murowanej
Golinie. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³
ww. inwestycjê. W ramach opracowania
projektuje siê: budowê ww. ulic, która obejmuje budowê jezdni, budowê chodników,
budowê cie¿ki rowerowej, budowê skrzy¿owania z ulic¹ Mciszewsk¹ (droga powiatowa 2025P), budowê zjazdów do dzia³ek,
budowê miejsc parkingowych, kanalizacji
deszczowej, owietlenia ulicznego oraz
zabezpieczenie kolizji z urz¹dzeniami obcymi. ZDP w Poznaniu zaopiniowa³ pozytywnie dokumentacjê projektow¹ i wyrazi³
zgodê na przeprowadzenie niezbêdnych
prac budowlanych na drodze powiatowej
2025P, zwi¹zanych z realizacj¹ projektu,
22. w sprawie wyra¿enia opinii dot. budowy ulicy 23KD-Da w Murowanej Golinie. Zarz¹d
pozytywnie zaopiniowa³ ww. inwestycjê.
W ramach opracowania projektuje siê: budowê ulicy 23KD-Da, która obejmuje budowê
jezdni, budowê chodników, budowê skrzy¿owania z ulic¹ Dworcow¹, budowê skrzy¿owania z ulic¹ Wojska Polskiego (droga
powiatowa 2393P), budowê skrzy¿owania z
ulicami 25KD-Da i 27KD-Da, budowê zjazdów do dzia³ek, budowê miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej, owietlenia
ulicznego oraz zabezpieczenie kolizji z urz¹dzeniami obcymi. ZDP w Poznaniu wyrazi³
zgodê na przedstawion¹ koncepcjê w³¹czenia przedmiotowej ulicy w drogê powiatow¹
nr 2393P  ul. Wojska Polskiego w Murowanej Golinie,
23. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia
sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Mosinie uczestnikom Europejskiego Spotkania
M³odych w dniach od 29 grudnia 2009 r.
do 2 stycznia 2010 r.,
24. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia sali
gimnastycznej Zespo³u Szkó³ w Mosinie klubowi KS 1920 Mosina w okresie do 28 lutego 2010 r., w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
25. w sprawie wyra¿enia zgody na aneksowanie umowy na realizacjê zadania publiczne-
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go w zakresie promocji i ochrony zdrowia
w 2009 r. z Towarzystwem Animatorów
Rekreacji i Sportu z siedzib¹ w Puszczykowie
(zadanie Rajd po zdrowie w Mikroregionie). Przedmiotem aneksu jest przed³u¿enie do dnia 10 grudnia 2009 r. terminu
realizacji umowy,
26. w sprawie wyra¿enia zgody na dokonanie
zmian w umowie ZP.3432-36/09 Czêæ II,
zawartej z przedsiêbiorc¹ Ma³gorzat¹ Izabela Karolczak KT-SERWIS. Zarz¹d wyrazi³ zgodê na przed³u¿enie terminu
zakoñczenia robót (remont pomieszczeñ
biurowych IV piêtra budynku przy ul. S³owackiego 8 w Poznaniu) do dnia 29 grudnia 2009 r., tj. o 2 tygodnie,
27. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez zakup czasu antenowego w TVP
Poznañ w celu emisji ¿yczeñ wi¹teczno-noworocznych za kwotê 2.590,00 z³ brutto.
15-sekundowy spot reklamowy emitowany
by³ w terminie 19-23 grudnia 2009 r. oraz
umieszczony w Internecie na stronie
www.powiat.poznan.pl,
28. w sprawie przeznaczenia rodków finansowych na publikacjê ¿yczeñ wi¹tecznych
Zarz¹du Powiatu na ³amach gazet: Polska
G³os Wielkopolski, Fakt, Gazeta Wyborcza, City Poznañ, Powiaty  Gminy oraz w magazynie Kierunek £awica
za ³¹czn¹ kwotê 13.024,64 z³ brutto,
29. w sprawie wyra¿enia zgody na przeprowadzenie badañ wilgotnoci muru przyziemia
SOSW w Owiñskach przez p. Dobromira
Dombka za kwotê 3.660,00 z³ brutto 
zgodnie z zaleceniami Komisji powo³anej
przez Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków w Poznaniu,
30. w sprawie wyra¿enia zgody na wykonanie
badañ obecnoci soli w próbach cegie³ i zapraw pobranych w budynku SOSW w Owiñskich przez p. Dorotê Sobkowiak za kwotê
490,00 z³ brutto  zgodnie z zaleceniami
Komisji powo³anej przez Wojewódzki Urz¹d
Ochrony Zabytków w Poznaniu,
31. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie zapytania o cenê na sporz¹dzenie
projektu wykonawczego izolacji cian piwnic
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

w budynku po³o¿onym w Poznaniu przy
ul. S³owackiego 8, wraz z zagospodarowaniem dzia³ki nr 155 i 156, zatwierdzenia
SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
32. w sprawie przeznaczenia kwoty 500,00 z³
na organizacjê XIV edycji Konkursu Wiedzy
o Wielkopolsce (zakup dyplomów i poczêstunek). Konkurs organizowany jest przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wspólnie z Urzêdem Marsza³kowskim, Wojewódzk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
i Centrum Animacji Kultury oraz Kuratorium Owiaty. Konkurs przeznaczony jest
dla uczniów klas IV-VI szkó³ podstawowych oraz szkó³ gimnazjalnych,
33. w sprawie wyra¿enia opinii dot. zaliczenia
do kategorii dróg gminnych drogi na terenie miasta Puszczykowo na dz. nr ewid.
177/7, 177/17, 177/28, obrêb Puszczykowo
Stare. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ zaliczenie ww. drogi do kategorii dróg gminnych, poniewa¿ stanowi ona sieæ dróg
s³u¿¹cych wy³¹cznie lokalnym potrzebom,
nie stanowi po³¹czenia miast bêd¹cych siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib
gmin miêdzy sob¹ oraz spe³nia wymogi
ustawy o drogach publicznych,
34. w sprawie wyra¿enia opinii dot. przebudowy
ulicy Podgórnej w Murowanej Golinie.
Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ ww. inwestycjê, która obejmuje przebudowê: jezdni,
chodników, zjazdów do dzia³ek, kanalizacji
deszczowej, owietlenia ulicznego oraz przebudowê lub zabezpieczenie kolizji z urz¹dzeniami obcymi  inwestycja nie ingeruje
we w³asnoæ powiatu poznañskiego,
35. w sprawie zlecenia prac uzupe³niaj¹cych
przy realizacji zadañ Remont pomieszczeñ biurowych IV piêtra przy ul. S³owackiego 8 w Poznaniu firmie KT Serwis
Ma³gorzata Karolczak z siedzib¹ w Poznaniu.
Zakres prac uzupe³niaj¹cych dot. wykonania nieprzewidzianych robót w zakresie
wymiany listew os³onowych instalacji c.o.,
uzupe³nienia posadzki parkietowej, listew
ob³ogowych i zamków do drzwi. Zgodnie
z kosztorysem ofertowym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru InwestorBiuletyn Powiatu Poznañskiego

skiego wartoæ robót wyniesie 28.933,09 z³
brutto,
36. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na sk³ad, ³amanie, korektê, opracowanie graficzne, retusz zdjêæ,
nawietlanie klisz, dostarczanie wersji elektronicznej, druk oraz sukcesywn¹ dostawê
Biuletynu Powiatu Poznañskiego. Zarz¹d
zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez
Wydawnictwo WiS Joanna Frankiewicz
z siedzib¹ w Poznaniu, które zaoferowa³o
realizacjê zadania za kwotê 41.065,20 z³
brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 6 ofert od
kwoty 41.065,20 z³ do 144.801,80 z³ brutto,
37. w sprawie uniewa¿nienia II postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê artyku³ów biurowych i papieru dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Poznaniu w zakresie czêci I. Zarz¹d postanowi³ w zakresie czêci I
(dostawa artyku³ów biurowych) uniewa¿niæ
postêpowanie, poniewa¿ nie z³o¿ono co
najmniej 1 oferty niepodlegaj¹cej odrzuceniu,
38. w sprawie przeprowadzenia II postêpowania w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawê artyku³ów biurowych dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji przetargowej,
39. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawê sprzêtu sieciowego i czêci komputerowych oraz pakietów serwisowych dla
urz¹dzeñ sieciowych, macierzy dyskowej
oraz modu³u dyskowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert czêciowych  III czêci,
zatwierdzenia SIWZ, powo³ania komisji
przetargowej,
40. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wiadczenie us³ugi
ca³odobowej ochrony budynku po³o¿onego
luty 2010
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w Poznaniu przy ul. S³owackiego 8, wraz z
terenem przyleg³ym. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez Agencjê
Ochrony Mienia CERTUS Sp. z o.o., która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za
kwotê 144.862,80 z³ brutto. Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku,
41. w sprawie upowa¿nienia Zastêpcy Dyrektora
Wydzia³u Administracji Architektoniczno-Budowlanej do zapoznania siê z aktami
sprawy UA.VI.A04/73510-3197/09 i wypowiedzenia siê co do zebranych dowodów
i materia³ów oraz zg³aszanych ¿¹dañ przed
wydaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkê obiektów nr 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 18, 23,
24, 26, 27 oraz piêciu ³¹czników oznaczonych £, na nieruchomoci po³o¿onej przy
ul. Kraszewskiego 21/25 w Poznaniu,
42. w sprawie zatwierdzenia przyznanych nagród dla wyró¿niaj¹cych siê m³odych sportowców oraz dla wyró¿niaj¹cych siê
trenerów i dzia³aczy sportu m³odzie¿owego
z powiatu poznañskiego. Zarz¹d zatwierdzi³
nagrody dla: 20 m³odych sportowców (kategoria m³odzik: I nagroda 2.500,00 z³ netto
 1 osoba, II nagroda, zespo³owa, po
1.500,00 z³ netto  14 osób, kategoria
junior: 3 nagrody w wysokoci 2.500,00 z³,
2.000,00 z³, 1.500,00 z³ netto, kategoria
m³odzie¿owiec: 2 nagrody w wysokoci
2.500,00 z³ i 2.000,00 z³ netto), 3 trenerów
sportu m³odzie¿owego (nagrody w wysokoci 2.500,00 z³, 2.000,00 z³ i 1.500,00 z³
netto) oraz dzia³acza sportu m³odzie¿owego
(2.500,00 z³ netto),
43. w sprawie wyra¿enia zgody na odst¹pienie
od umowy o zamówienie publiczne nr
ZP.3432-20/09 czêæ II na dostawê i monta¿
rega³ów archiwalnych z przeznaczeniem dla
potrzeb Archiwum Zak³adowego Starostwa
Powiatowego w Poznaniu w nieruchomoci
przy ul. S³owackiego 8  z uwagi na przed³u¿aj¹ce siê prace inwestycyjne w pomieszczeniach,
44. w sprawie nieodp³atnego przekazania do
Zarz¹du Dróg Powiatowych w Poznaniu
(z przeznaczeniem dla ZDP i Obwodu Drogowego w Zamys³owie) dwóch telefaksów
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laserowych z zasobów Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
45. w sprawie odst¹pienia w czêci od umowy
nr 08/2009 z dnia 7 maja 2009 r. na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych
zwi¹zanych z doprowadzeniem do zgodnoci z wymogami instrukcji geodezyjnych
granic dzia³ek na numerycznej obiektowej
mapie ewidencyjnej (gm. Tarnowo Podgórne) sporz¹dzonej na zlecenie ARiMR
z uwagi na niewykonanie zadania w ca³oci. Wykonawca zap³aci karê umown¹, wynikaj¹c¹ z zapisów umowy, za odst¹pienie
od umowy z powodu okolicznoci, za które
odpowiada wykonawca,
46. w sprawie zatwierdzenia wyników II postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego wprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê artyku³ów
biurowych i papieru dla potrzeb Starostwa
Powiatowego w Poznaniu  w zakresie czêci II. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej przez firmê DAXER Dawid Kru
z siedzib¹ w Poznaniu, która zaoferowa³a
realizacjê zadania za kwotê 530,33 z³ brutto
stanowi¹c¹ sumê cen jednostkowych wymaganego asortymentu. Ca³kowita wartoæ
umowy wyniesie 70.000,00 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono 1 ofertê,
47. w sprawie nieodp³atnego przekazania jednostkom bud¿etowym powiatu poznañskiego
sk³adników maj¹tkowych: Dom Dziecka
w Kórniku-Bninie  telewizor LCD Samsung
LE40B620 o wartoci 3.292,78 z³ brutto oraz
trzy konsole PS3 Slim Sony o wartoci
1.304,18 z³ brutto ka¿da; Orodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy  telewizor
LCD Samsung LE40B620 o wartoci
3.292,78 brutto oraz dwie konsole PS3 Slim
Sony o wartoci 1.304,18 z³ i 1.290,00 z³
brutto, trzy zestawy mikro z DVD LG XD
123 o wartoci 649,00 z³ brutto ka¿dy; Rodzinny Dom Dziecka w Swarzêdzu  konsola PS3 Slim Sony o wartoci 1.290,00 z³
brutto,
48. w sprawie zawarcia umowy na zarz¹dzanie
archiwum akt pracowniczych dot. zlikwidowanego Wielospecjalistycznego Szpitala
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Puszczykowo s.p.z.o.z. Zarz¹d postanowi³ zawrzeæ z Niepublicznym Zak³adem
Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa D¹browskiego sp. z o.o. umowê na zarz¹dzanie
archiwum akt pracowniczych zawieraj¹cym
akta by³ych pracowników zlikwidowanego
Wielospecjalistycznego Szpitala Puszczykowo s.p.z.o.z. oraz wydawanie w oparciu
o dane pochodz¹ce z tego archiwum przewidzianych prawem zawiadczeñ. Umowê zawiera siê na okres od dnia 1 stycznia 2010 r.
do dnia 31 grudnia 2010 r. Miesiêczne wynagrodzenie z tytu³u realizacji umowy wyniesie 488,00 z³ brutto,
49. w sprawie zawarcia umowy na obs³ugê
prawn¹ powiatu poznañskiego. Zarz¹d postanowi³ zawrzeæ z adwokack¹ spó³k¹
partnersk¹ Masiota i Wspólnicy z siedzib¹
w Poznaniu umowê na obs³ugê prawn¹,
w tym zastêpstwo prawne we wszystkich
sprawach s¹dowych, egzekucyjnych i administracyjnych wynikaj¹cych z zakoñczenia likwidacji Wielospecjalistycznego
Szpitala Puszczykowo s.p.z.o.z. Umowê
zawiera siê na okres od dnia 1 stycznia
2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Miesiêczne wynagrodzenie z tytu³u realizacji
umowy wyniesie 3.000,00 z³ brutto,
50. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez zamieszczenie reklamy powiatu
poznañskiego (logotypu oraz tekstu promocyjnego) w jêzyku polskim i niemieckim
w publikacji Wielkopolska  niemieckie
kraje zwi¹zkowe. Czas wspó³pracy  koszt
4.270,00 z³ brutto. Dwutomowa publikacja
zosta³a przygotowana przez Oficynê Wydawnicz¹ Wy¿szej Szko³y Jêzyków Obcych im. Samuela B. Lindego w Poznaniu
we wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu, Urzêdem Miasta Poznania i Urzêdem Wojewódzkim w nak³adzie
200 kompletów,
51. w sprawie nieodp³atnego przekazania
dodatkowego wyposa¿enia boiska przy ZS
w Rokietnicy, Szko³a w Poznaniu, ul. Rubie¿ 20. Wartoæ przekazanego wyposa¿enia  1.285,14 z³ brutto (stojak rowerowy
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

4-stanowiskowy). Sprzêt zosta³ zakupiony
w ramach projektu pn. Promocja zdrowia
poprzez sport  zespó³ przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim dofinansowanego ze
rodków Mechanizmu Finansowego EOG,
52. w sprawie nieodp³atnego przekazania dodatkowego wyposa¿enia boiska przy ZS
w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24. Wartoæ
przekazanego wyposa¿enia  9.114,70 z³
brutto (2 x stojak rowerowy 5-stanowiskowy, 2 x ³awka, kosz na mieci). Sprzêt
zosta³ zakupiony w ramach projektu pn.
Promocja zdrowia poprzez sport  zespó³
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim dofinansowanego ze rodków Mechanizmu
Finansowego EOG,
53. w sprawie nieodp³atnego przekazania dodatkowego wyposa¿enia boiska przy
SOSW w Mosinie, ul. Kocielna 2. Wartoæ
przekazanego wyposa¿enia  3.494,49 z³
brutto (2 x stojak rowerowy 4-stanowiskowy, 2 x ³awka, kosz na mieci). Sprzêt
zosta³ zakupiony w ramach projektu pn.
Promocja zdrowia poprzez sport  zespó³
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim dofinansowanego ze rodków Mechanizmu
Finansowego EOG,
54. w sprawie nieodp³atnego przekazania dodatkowego wyposa¿enia boiska przy
ZS w Mosinie, ul. Topolowa 2. Wartoæ
przekazanego wyposa¿enia  5.703,84 z³
brutto (2 x stojak rowerowy 4-stanowiskowy, 4 x ³awka, 2 x kosz na mieci).
Sprzêt zosta³ zakupiony w ramach projektu pn. Promocja zdrowia poprzez sport 
zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim
dofinansowanego ze rodków Mechanizmu
Finansowego EOG,
55. w sprawie nieodp³atnego przekazania dodatkowego wyposa¿enia boiska i placu zabaw przy Domu Dziecka w Kórniku-Bninie,
ul. B³a¿ejewska 63. Wartoæ przekazanego
wyposa¿enia  4.070,97 z³ brutto (2 x stojak rowerowy 4-stanowiskowy, 2 x ³awka,
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kosz na mieci). Sprzêt zosta³ zakupiony
w ramach projektu pn. Promocja zdrowia
poprzez sport  zespó³ przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim dofinansowanego ze
rodków Mechanizmu Finansowego EOG,
56. w sprawie nieodp³atnego przekazania dodatkowego wyposa¿enia boiska i placu zabaw
przy OWR w Kobylnicy, ul. Poznañska 91.
Wartoæ przekazanego wyposa¿enia 
1.285,14 z³ brutto (2 x stojak rowerowy 4-stanowiskowy). Sprzêt zosta³ zakupiony w ramach projektu pn. Promocja zdrowia
poprzez sport  zespó³ przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim dofinansowanego ze
rodków Mechanizmu Finansowego EOG,
57. w sprawie nieodp³atnego przekazania dodatkowego wyposa¿enia boiska przy ZS w Rokietnicy, Szko³a w Murowanej Golinie,
ul. Szkolna 1. Wartoæ przekazanego wyposa¿enia  3.494,49 z³ brutto (2 x stojak rowerowy 4-stanowiskowy, 2 x ³awka, kosz
na mieci). Sprzêt zosta³ zakupiony w ramach projektu pn. Promocja zdrowia poprzez sport  zespó³ przyszkolnych
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim dofinansowanego ze
rodków Mechanizmu Finansowego EOG,
58. w sprawie nieodp³atnego przekazania dodatkowego wyposa¿enia boiska przy ZS
w Bolechowie, ul. Obornicka 1. Wartoæ
przekazanego wyposa¿enia  3.494,49 z³
brutto (2 x stojak rowerowy 4-stanowiskowy,
2 x ³awka, kosz na mieci). Sprzêt zosta³ zakupiony w ramach projektu pn. Promocja
zdrowia poprzez sport  zespó³ przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych
w powiecie poznañskim dofinansowanego
ze rodków Mechanizmu Finansowego EOG,
59. w sprawie nieodp³atnego przekazania dodatkowego wyposa¿enia placu zabaw przy
LO w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3.
Wartoæ przekazanego wyposa¿enia 
8.357,49 z³ brutto (6 x ³awka, 3 x kosz na
mieci). Sprzêt zosta³ zakupiony w ramach
projektu pn. Promocja zdrowia poprzez
sport  zespó³ przyszkolnych otwartych
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boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim dofinansowanego ze rodków
Mechanizmu Finansowego EOG,
60. w sprawie wyra¿enia opinii dot. budowy
wêz³a Kleszczewo. Zarz¹d negatywnie zaopiniowa³ budowê wêz³a Kleszczewo.
Przedstawiony wariant budowy wêz³a nie
uwzglêdnia po³¹czenia miêdzy wêz³em
Kleszczewo na autostradzie A-2 a drog¹
na terenie gminy Kórnik, które jest istotnym
elementem regionalnej polityki komunikacyjno-transportowej. Zarówno gmina
Kleszczewo, jak i gmina Kórnik przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do po³¹czenia drogi ekspresowej S5 od wêz³a Kleszczewo do
wêz³a Kórnik na S11. £¹cznik ten jest
niezbêdnym elementem budowy regionalnego systemu komunikacyjno-transportowego, poprawiaj¹cym efektywnoæ
po³¹czeñ lokalnych i regionalnych. Przedstawiona inwestycja nie d¹¿y w kierunku
efektywnej komunikacji gminy Kórnik
z autostrad¹ A2 i drog¹ ekspresow¹ S5 oraz
po³¹czenia gminy Kleszczewo z drog¹ S11,
61. w sprawie zmiany bud¿etu powiatu poznañskiego na rok 2009,
62. w sprawie zmiany planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej na rok
2009,
63. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu poznañskiego na rok 2009,
64. w sprawie zmiany uk³adu wykonawczego
dla bud¿etu powiatu poznañskiego na rok
2009,
65. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy o wiadczenie pomocy prawnej
z radc¹ prawnym Hubertem wi¹tkowskim,
wykonuj¹cym zawód w formie kancelarii
radcy prawnego z siedzib¹ w Poznaniu przy
ul. Wysokiej 12/17. Wynagrodzenie miesiêczne wyniesie 4.636,00 z³ brutto,
66. w sprawie przeznaczenia rodków finansowych na pokrycie wydatków zwi¹zanych
z przygotowaniem cateringu podczas wrêczenia nagród Starosty Poznañskiego dla wyró¿niaj¹cych siê m³odych sportowców oraz
dla wyró¿niaj¹cych siê trenerów i dzia³aczy
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

sportu m³odzie¿owego z powiatu poznañskiego  w wysokoci 4.000,00 z³ brutto.
Wrêczenie okolicznociowych czeków odby³o siê 11 stycznia 2010 r. w sali sesyjnej
Starostwa,
67. w sprawie okrelenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze s³u¿bowych kart p³atniczych. Karta p³atnicza typu
Visa Business pozostaje w wy³¹cznej dyspozycji Starosty Poznañskiego. Miesiêczny
limit operacji wynosi 20.000,00 z³. Karta
p³atnicza mo¿e byæ wykorzystywana do
p³atnoci zobowi¹zañ powiatu poznañskiego zwi¹zanych z pokrywaniem wydatków
wyjazdów s³u¿bowych oraz wydatków reprezentacyjnych,
68. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4,
pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych
Przedsiêbiorstwu SZEWCZYK-SOFT z siedzib¹ w Poznaniu na wiadczenie w roku
2010 us³ug polegaj¹cych na nadzorze nad
oprogramowaniem Radix eksploatowanym
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
Wartoæ przedmiotu umowy wynosi 85,40 z³
brutto za godzinê i nie przekroczy w 2010 r.
kwoty brutto 15.000,00 z³. Zapytanie ofertowe skierowano do 2 firm: Szewczyk-Soft
(70 z³ + VAT za godz.) i WOKISS (130 z³ +
VAT za godz.),
69. w sprawie przyznania gminom rodków na
bie¿¹ce utrzymanie dróg powiatowych
w granicach administracyjnych miast powiatu poznañskiego w 2010 r.: Buk 
85.600,00 z³, Kostrzyn  112.700,00 z³, Kórnik  49.000,00 z³, Mosina  125.400,00 z³,
Murowana Golina  87.800,00 z³, Pobiedziska  196.700,00 z³, Puszczykowo 
169.500,00 z³, Stêszew  84.000,00 z³, Swarzêdz  297.100,00 z³; razem: 1.207.800,00 z³
(23.390,00 z³/km). Powy¿sze kwoty zostan¹
przekazane w ratach kwartalnych do 15 dnia
miesi¹ca rozpoczynaj¹cego kwarta³, z tym ¿e
pierwsza zostanie wyp³acona do dnia 12 lutego 2010 r.,
70. w sprawie wyra¿enia opinii dot. realizacji
inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie ulic Zagórze i ¯urawiej w Czerwonaku.
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Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ realizacjê
ww. inwestycji, w ramach której wykonane zostan¹: budowa nawierzchni bitumicznej, chodnika z betonowej kostki brukowej
oraz budowa kanalizacji deszczowej. Ulice
w swym przebiegu krzy¿uj¹ siê z drog¹ powiatow¹ ulic¹ Szkoln¹ nr 2449P, relacji
Czerwonak  Wierzenica, która zosta³a zaliczona do kategorii dróg gminnych,
71. w sprawie wyra¿enia opinii dot. realizacji
inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie
ulicy osiedlowej (bez nazwy  dz. nr ewid.
895/20) w Z³otnikach, gm. Suchy Las. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ ww. inwestycjê, w ramach której wykonane zostan¹:
budowa jezdni, chodników, zjazdów oraz
infrastruktura energetyczna, owietleniowa,
gazowa, wodno-kanalizacyjna,
72. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia w trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych na wiadczenie
us³ug w zakresie konserwacji dwigu osobowego w seg. B w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zarz¹d postanowi³
udzieliæ zamówienia firmie Prolift Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Poznaniu za kwotê 3.952,80 z³
brutto. Zapytanie ofertowe skierowano do
2 firm: Zadex Spó³ka Jawna (4.538,40 z³)
oraz Prolift Sp. z o.o. (3.952,80 z³),
73. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez zamieszczenie reklamy powiatu
poznañskiego w albumie programowym Festiwalu Chopin nasz wspó³czesny. W 200
rocznicê urodzin. Projekt albumu, który
bêdzie jedynym dostêpnym programem ca³ego festiwalu, przewiduje ok. 10 stron reklamowych, zarezerwowanych dla firm
i instytucji o najwy¿szej pozycji w regionie.
Koszt ca³ostronicowej reklamy (format 210
mm x 210 mm) to 2.440,00 z³ brutto,
74. w sprawie przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
remontu budynku internatu przy LO w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3 wraz z przystosowaniem placówki dla potrzeb uczniów
niepe³nosprawnych, zatwierdzenia SIWZ,
powo³ania komisji przetargowej,
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75. w sprawie przeznaczenia rodków finansowych na publikacjê reklamy powiatu poznañskiego w albumie powiêconym historii
Polskiego Pañstwa Podziemnego w Wielkopolsce 1939-1945  w wysokoci 9.250,00 z³
brutto. Wydawc¹ albumu jest Polskapresse
Sp. z o.o., Oddzia³ Prasa Poznañska. Publikacja powsta³a we wspó³pracy ze wiatowym Zwi¹zkiem ¯o³nierzy Armii Krajowej
Okrêg Wielkopolska,
76. w sprawie zatwierdzenia Strategii Promocji
Powiatu Poznañskiego na lata 2010-2015,
77. w sprawie nieodp³atnego udostêpnienia sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu Fundacji Rozwoju Talentów w dniu
21 stycznia 2010 r., w godz. od 10.00 do
12.00, w celu przeprowadzenia spotkania
dla Burmistrzów i Wójtów, podczas którego
zosta³y przedstawione propozycje utworzenia Centrum Doradztwa Kariery do obs³ugi mieszkañców powiatu poznañskiego,
78. w sprawie zabezpieczenia rodków finansowych na realizacjê zadania pt. Przebudowa mostu nad rzek¹ Trojank¹ w ci¹gu drogi
powiatowej nr 2029P Rogono  Murowana Golina, w km 8+357,40DP w wysokoci 700.000,00 z³ w bud¿ecie powiatu
poznañskiego w 2010 r.,
79. w sprawie ustalenia planu finansowego zadañ z zakresu administracji rz¹dowej na rok
2010,
80. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez organizacjê koncertu jubileuszowego X Powiatowego Kolêdowania w Buku 
za kwotê 6.500,00 z³ brutto (poczêstunek
dla uczestników, konferansjerka, transport
chórów, pami¹tkowe statuetki oraz koszty
ZAiKS-u). Koncert odby³ siê 23 stycznia
2010 r. W tym roku wyst¹pi³y chóry z Dopiewa, Kórnika, Murowanej Goliny oraz
Buku. Patronat honorowy nad impreza obj¹³
Arcybiskup Metropolita Poznañski ks. Biskup Stanis³aw G¹decki. Imprezê poprowadzi³a prezenterka Radia Emaus Katarzyna
Zagórska,
81. w sprawie przeznaczenia rodków na
organizacjê imprezy pn. Walka z tañcem
w szko³ach ponadgimnazjalnych prowadzo-

22

luty 2010

nych przez powiat poznañski  w wysokoci 17.000,00 z³ brutto. Impreza odbêdzie
siê w ramach wymiany kulturalnej miêdzy
powiatem poznañskim a prefektur¹ São
José dos Pinhais w stanie Parana w Brazylii.
Nauka odbywaæ siê bêdzie w dniach 1-5 lutego 2010 r. w 2 szko³ach prowadzonych
przez powiat,
82. w sprawie uniewa¿nienia II postêpowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporz¹dzenie dokumentacji
projektowej dotycz¹cej owietlenia i monitoringu boisk sportowych, wybudowanych
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),
poniewa¿ cena jedynej z³o¿onej w postêpowaniu oferty przewy¿sza kwotê, któr¹
Zamawiaj¹cy mo¿e przeznaczyæ na sfinansowanie zamówienia,
83. w sprawie wyra¿enia opinii dot. realizacji
inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie ulic Podgórnej i Polnej w Kozieg³owach, gm. Czerwonak. Zarz¹d pozytywnie
zaopiniowa³ ww. inwestycjê, w ramach której wykonane zostan¹: budowa nawierzchni bitumicznej, chodnika z betonowej
kostki brukowej oraz budowa kanalizacji
deszczowej. Ulica w swym przebiegu krzy¿uje siê z drog¹ powiatow¹  ulic¹ Poznañsk¹  nr 2407P, relacji Kozieg³owy 
Kicin  Mielno  granice gminy. ZDP nie
wniós³ uwag do proponowanych rozwi¹zañ,
84. w sprawie opinii budowy ulicy Koziej wraz
z odwodnieniem w miejscowoci Pecna.
Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ ww. budowê,
w ramach której projektuje siê jezdniê o nawierzchni bitumicznej, pieszo-jezdniê, zjazdy, chodniki, pas bezpieczeñstwa, miejsca
postojowe, ci¹g pieszo-rowerowy, kanalizacjê deszczow¹ oraz zieleñ. Projektowana ulica Kozia zostanie w³¹czona do dwóch dróg
powiatowych (ul. G³ówna, ul. Mosiñska).
ZDP w Poznaniu zaopiniowa³ pozytywnie
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dokumentacjê projektow¹ dotycz¹c¹ ww. inwestycji,
85. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez przeznaczenie rodków finansowych na zakup pakietu promocyjnego oraz
na organizacjê Press Tour podczas XVIII
wiatowego Forum Mediów Polonijnych
Tarnów  Poznañ  Wielkopolska 2010
w dniach 8-15 wrzenia 2010 r. w wysokoci 17.000,00 z³ brutto. Forum, organizowane ju¿ po raz osiemnasty, jest
przedsiêwziêciem o du¿ym znaczeniu zarówno w Polsce, jak i w rodowiskach
polonijnych za granic¹. To skuteczne narzêdzie promocji polskich samorz¹dów lokalnych, regionów i firm w Europie i na
wiecie. Corocznie po realizacji Forum
ukazuje siê oko³o 3000 faktów medialnych
w mediach polonijnych i krajowych. Wed³ug
przewidywañ organizatorów, w 2010 roku
w Forum wemie udzia³ ³¹cznie 150 dziennikarzy polonijnych oraz reprezentacji mediów krajowych,
86. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez przeznaczenie rodków finansowych na wspó³organizacjê III Forum
Gospodarczego Aglomeracji Poznañskiej 
w wysokoci 35.000,00 z³ brutto. Powiat
Poznañski planuje wspólnie z Wielkopolsk¹
Izb¹ Przemys³owo-Handlow¹ oraz Miastem
Poznañ przygotowaæ III Forum Gospodarcze Aglomeracji Poznañskiej dla potencjalnych i obecnych inwestorów w dniach
15-16 kwietnia 2010 r. w hotelu Andersia
w Poznaniu. W ramach wspó³organizacji
powiat pokryje koszty us³ugi gastronomicznej. Poza udzia³em w panelach dyskusyjnych na temat kierunków dzia³añ
inwestycyjnych, spotkaniu towarzyszyæ
bêdzie kompleksowa prezentacja ofert inwestycyjnych regionu oraz jego potencja³u
gospodarczego,
87. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez produkcjê billboardu reklamowego
oraz jego emisjê na antenie TVP Poznañ
przy programie-relacji z koncertu X Powiatowe Kolêdowanie i jego zwiastunach  za
kwotê 15.250,00 z³ brutto. OmiosekunBiuletyn Powiatu Poznañskiego

dowy billboard reklamowy emitowany by³
w dniach 19-23 stycznia 2010 r. oraz przed
emisj¹ relacji z koncertu w dniu 24 stycznia 2010 r. Plansza reklamowa zawiera³a
logo powiatu poznañskiego oraz informacjê
czytan¹ przez lektora,
88. w sprawie zlecenia artystce Hannie Stach
wykonania koncertu z okazji jubileuszowego X Powiatowego Kolêdowania w Buku 
za kwotê 10.000,00 z³ brutto,
89. w sprawie organizacji konkursu sportowo-turystycznego dla dzieci z powiatu poznañskiego W powiat z klas¹...  za kwotê
5.000,00 z³ brutto (na zakup nagród 
3000,00 z³ brutto, na zakup artyku³ów reklamowych  2.000,00 z³ brutto). Regulamin konkursu zak³ada wykonanie folderu
turystycznego ukazuj¹cego interesuj¹ce
miejsca w powiecie, przedstawiaj¹cego
przyrodnicze atrakcje, zabytki, malownicze
zak¹tki powiatu poznañskiego. Wydawnictwo ma opisywaæ cie¿ki piesze, rowerowe,
historyczne, przyrodnicze, szlaki przystosowane do aktywnoci sportowej,
90. w sprawie przeznaczenia rodków finansowych w wysokoci 4.000,00 z³ brutto na
organizacjê imprezy Powiat  Dzieciom,
która organizowana jest z myl¹ o wychowankach Domów Dziecka i Orodków
Szkolno-Wychowawczych, dzia³aj¹cych na
terenie powiatu poznañskiego. Dzieci wziê³y udzia³ w zajêciach sportowo-rekreacyjnych, które odby³y siê w Traperskiej
Osadzie w Bolechówku (gm. Czerwonak)
25 stycznia 2010 r.,
91. w sprawie u¿yczenia pomieszczeñ biurowych Powiatowemu Orodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w nieruchomoci po³o¿onej w Poznaniu
przy ul. Jackowskiego 18, stanowi¹cej w³asnoæ powiatu poznañskiego, do 31 grudnia
2010 r.,
92. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê sprzêtu sieciowego i czêci komputerowych oraz pakietów serwisowych dla urz¹dzeñ sieciowych,
luty 2010
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macierzy dyskowej oraz modu³u dyskowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert
czêciowych  III czêci. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty:
 w zakresie czêci I (dostawa pakietu serwisowego urz¹dzeñ sieciowych)  z³o¿onej przez firmê POINT-AS Monika
Wardzyñska, Warszawa, która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê
35.761,53 z³ brutto,
 w zakresie czêci II (dostawa pakietu
serwisowego macierzy dyskowej oraz
modu³u dyskowego)  z³o¿onej przez
firmê HARDSOFT TELEKOM Jaros³aw Kamierczak, Poznañ, która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê
23.058,00 z³ brutto,
 w zakresie czêci III (dostawa sprzêtu
sieciowego, czêci komputerowych
oraz pakietu serwisowego urz¹dzeñ
sieciowych)  z³o¿onej przez firmê
FOTIX.PL Mariusz Sugier, Banino,
która zaoferowa³a realizacjê zamówienia za kwotê 54.765,80 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono: w zakresie czêci
I i II  4 oferty, w zakresie czêci III 
5 ofert,
93. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie w
trybie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ
publicznych na wiadczenie us³ug w zakresie konserwacji klimatyzatorów kasetonowych firmy LG, zainstalowanych
w pomieszczeniach 104, 105, 106, 107, 108
Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy
ul. Jackowskiego 18  firmie KLIMSTAT
sp. z o.o. ze Szczecina za kwotê 6.100,00 z³
brutto (umowa zosta³a zawarta na okres
1 roku, przegl¹dy odbêd¹ siê dwa razy 
wiosn¹ i jesieni¹),
94. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia w trybie art. 4, pkt 8 ustawy
Prawo zamówieñ publicznych na wiadczenie us³ug w zakresie konserwacji platform
inwalidzkich zainstalowanych w obiekcie
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18  firmie PRO REHA sp. z o.o.
z Poznania za kwotê 1.951,22 z³ brutto (umo-

24

luty 2010

wa zosta³a zawarta na okres 1 roku, przegl¹dy bed¹ siê odbywa³y raz na miesi¹c),
95. w sprawie konserwacji urz¹dzeñ klimatyzacyjnych w obiekcie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18
(³¹cznie 79 sztuk urz¹dzeñ). Zarz¹d wyrazi³ zgodê na udzielenie zamówienia firmie
SYSTHERM D. Gaziñska sp.j. z Poznania
za kwotê 24.046,20 z³ brutto (umowa zosta³a zawarta na okres 1 roku, przegl¹dy odbêd¹ siê dwa razy  wiosn¹ i jesieni¹),
96. w sprawie zatwierdzenia podzia³u rodków
finansowych na doskonalenie zawodowe
nauczycieli w placówkach owiatowych
w 2010 roku w wysokoci 174.300,00 z³:
ZS w Bolechowie  7.765,00 z³, LO w Kórniku  6.272,00 z³, LO w Puszczykowie 
13.426,00 z³, ZS nr 1 w Swarzêdzu 
28.737,00 z³, ZS nr 2 w Swarzêdzu 
9.917,00 z³, ZS w Mosinie  16.133,00 z³,
ZS w Rokietnicy  22.050,00 z³, SOSW
w Mosinie  18.411,00 z³, SOSW w Owiñskach  35.430.00 z³, PPP w Luboniu 
5.845,00 z³, PPP w Mosinie  3.438,00 z³,
PPP w Swarzêdzu  6.876,00 z³,
97. w sprawie przesuniêcia terminu zakoñczenia robót objêtych umow¹ nr ZP 3432-42/09
z dnia 22 padziernika 2009 r. dot. wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy
szko³y w Murowanej Golinie  wyd³u¿a
siê termin wykonania prac ka¿dego etapu
o 1 miesi¹c,
98. w sprawie powo³ania komisji konkursowej
w celu wy³onienia najlepszych projektów
na zajêcia pozalekcyjne w placówkach powiatu poznañskiego,
99. w sprawie zatwierdzenia podzia³u rodków
finansowych na zajêcia fakultatywne dla
uczniów klas maturalnych w szko³ach prowadzonych przez Powiat Poznañski w wysokoci 86.302,00 z³: LO w Kórniku 
11.115,00 z³, LO w Puszczykowie 
13.778,00 z³, ZS w Bolechowie  4.409,00 z³,
ZS nr 1 w Swarzêdzu  15.960,00 z³, ZS
nr 2 w Swarzêdzu  15.390,00 z³, ZS w Rokietnicy  10.830,00 z³, ZS w Mosinie 
4.560,00 z³, SOSW w Owiñskach 
10.260,00 z³,
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100. w sprawie promocji powiatu poznañskiego poprzez zamieszczenie reklamy powiatu poznañskiego w jêzyku niemieckim
w wydawnictwie promocyjnym Urlaub In
Polen (Urlop w Polsce)  za kwotê
2.806,00 z³ brutto. Dystrybucja katalogu
odbywaæ siê bêdzie podczas trwania targów ITB w Berlinie (10-14 marca br.) na
polskim stoisku narodowym oraz w Centrum Konferencyjnym ICC w Berlinie.
Czêæ nak³adu otrzymuje Polski Orodek
Informacji Turystycznej w Berlinie i wykorzystuje na innych targach oraz imprezach promocyjnych w Niemczech przez
ca³y rok. W wydawnictwie zamieszczona
zostanie bogato ilustrowana fotografiami,
niemieckojêzyczna reklama powiatu poznañskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
101. w sprawie wyra¿enia zgody na podpisanie aneksu do umowy nr 09/2008 z dnia
23 lipca 2008 r., której przedmiotem jest
wiadczenie przez Netiê SA na rzecz Powiatowego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
us³ugi dostêpu do sieci Internet poprzez
³¹cze symetryczne typu Ethernet o przepustowoci 10 mbit/s. Aneks do umowy dot.
przed³u¿enia obowi¹zywania umowy do
31grudnia 2010 r.,
102. w sprawie przesuniêcia terminu zakoñczenia robót objêtych umow¹ nr ZP 3432-45/09
z dnia 10 listopada 2009 r.  do dnia 2 lutego 2010 r., tj. o 2 tygodnie. W trakcie
wykonywania prac okaza³o siê, i¿ do rozbiórki i utylizacji jest 1,460 m3 azbestu,
a nie, jak wstêpnie szacowano, 0,380 m3.
Z uwagi na szkodliwoæ py³ów azbestu,
powstaj¹cych przy ciêciu p³yt i odspajaniu
ich od istniej¹cej konstrukcji drewnianej,
prace musz¹ byæ wykonywane ostro¿nie
i z zastosowaniem technologii uniemo¿liwiaj¹cej pylenie ciêtego azbestu, co wyd³u¿a czas demonta¿u,
103. w sprawie zlecenia wykonania prac uzupe³niaj¹cych przy realizacji zadania pn.
Przebudowa holu i wykonanie pochylni
dla potrzeb osób niepe³nosprawnych wraz
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

z instalacj¹ elektryczn¹ w budynku przy
ul. S³owackiego 8 w Poznaniu firmie KT
SERWIS Ma³gorzata Karolczak  Poznañ
na ³¹czn¹ kwotê 14.125,68 z³ brutto. Zakres
prac uzupe³niaj¹cych dotyczy: wykonania
po³¹czenia szaf GPD i PPD przewodem
wiat³owodowym i telekomunikacyjnym
na IV piêtrze, monta¿u sufitu podwieszanego w korytarzu przy pomieszczeniach
apteki w celu zakrycia instalacji sanitarnej
umiejscowionej pod stropem, monta¿u
w trzech oknach w wynajmowanych
pomieszczeniach dodatkowych okuæ,
umo¿liwiaj¹cych uchylanie górnych dowietleñ, wymalowaniu czêci korytarza
II piêtra,
104. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z rozliczenia udzielanych dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu,
Lubuskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej,
Gminy Swarzêdz oraz Gminy Kamieñ
Pomorski. Zarz¹d przyj¹³ sprawozdanie
koñcowe z rozliczenia udzielonych dotacji  7 zadañ. Wydzia³ Bezpieczeñstwa,
Zarz¹dzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich sprawdzi³ sprawozdania ze
sposobu realizacji dotacji pod wzglêdem
merytorycznym i nie wniós³ do nich
uwag,
105. w sprawie wyra¿enia zgody na przesuniêcie terminu wykonania robót dla zadania
Renowacja elewacji budynku szko³y
SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach  umowa ZP 3432-19/09 i ZI
2222-1/00068/09  do dnia 7 kwietnia
2010 r. z powodu: zatrzymania prac przez
WKZ ze wzglêdu na panuj¹ce warunki
atmosferyczne w okresie od 10 grudnia
2009 r., niekorzystne prognozy meteorologiczne przewiduj¹ce co najmniej do
koñca stycznia ujemne temperatury,
106. w sprawie wyra¿enie zgody na zlecenie
wykonania przeprojektowania koncepcji
i wprowadzenie zmian funkcjonalnych
rozbudowy szko³y w Murowanej Golinie
nale¿¹cej do ZS w Rokietnicy firmie
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A.P.A. ARCHES s.c. Magdalena Jarczykowska, Damian Jarczykowski  za kwotê 13.176,00 z³ brutto. W trakcie realizacji
zadania zaistnia³a koniecznoæ przeprojektowania koncepcji i wprowadzenia
zmian funkcjonalnych (zmiany wynikaj¹
z aktualizacji przepisów ppo¿. obowi¹zuj¹cych od po³owy 2009 r. oraz przystosowania powierzchni 130 m2 II piêtra dla
potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej),
107. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4,
pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych
Zak³adowi Poligraficznemu DZIAMSKI-GRYSKA z siedzib¹ w Swarzêdzu na nadruk na kopertach dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu za kwotê 16.409,00 z³
brutto.
II POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta
Luboñ Za autostrad¹  projekt planu
ustala: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej
i zabudowy us³ugowej, tereny zieleni urz¹dzonej, miejsc pamiêci narodowej oraz
us³ug kultury i owiaty, tereny zabudowy
us³ugowej, tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów, tereny us³ug
sportu i rekreacji, tereny zieleni urz¹dzonej sportu i rekreacji, tereny zieleni sportu i rekreacji, tereny zieleni urz¹dzonej,
tereny zieleni krajobrazowej, izolacyjnej,
tereny wód powierzchniowych ródl¹dowych, tereny dróg publicznych klasy
g³ównej, zbiorczej, lokalnej, dojazdowej,
tereny ci¹gów pieszo-jezdnych, tereny
dróg wewnêtrznych, tereny parkingów,
tereny infrastruktury technicznej, tereny
zamkniête wojskowe i transportu kolejowego; ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu
poznañskiego,
2. uzgodnienia zmiany projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
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gm. Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym
dzia³ki po³o¿one w Garbach przy ulicy
£ozinowej, po podziale oznaczone nr geod.
133/3, 133/4, 133/5  przed podzia³em 133
(pow. opracowania ca 0.6400 ha)  projekt
zmiany planu wyznacza: tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
zieleni urz¹dzonej, tereny infrastruktury
elektroenergetycznej oraz teren obs³ugi
komunikacyjnej  droga wewnêtrzna;
ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
3. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ki nr ewid. 370, obrêb geodezyjny Robakowo, gm. Kórnik  projekt planu wyznacza: tereny obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów oraz tereny dróg publicznych; ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu
poznañskiego,
4. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowoci Biernatki  dzia³ka nr ewid. 56/1,
gm. Kórnik  projekt planu wyznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny zieleni urz¹dzonej;
ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
5. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi
G³êboczek, gm. Murowana Golina  projekt planu wyznacza: tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, teren zabudowy us³ug turystyki, teren zabudowy
us³ug sportu, teren zabudowy us³ugowej,
teren zieleni urz¹dzonej, tereny lasów, teren lasów i roli, tereny zieleni krajobrazowej, tereny zieleni krajobrazowej i lasów,
tereny zieleni krajobrazowej i wód powierzchniowych, teren wód powierzchniowych ródl¹dowych, teren ujêcia wody,
tereny parkingów, teren dróg wewnêtrznych,
tereny dróg publicznych klasy dojazdowej,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

6.

7.

8.

9.

teren drogi publicznej klasy zbiorczej.
W granicach opracowania znajduje siê droga powiatowa nr 2393P Boduszewo  Karczewo  ustalenia projektu planu nie
ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
uzgodnienia projektu czêciowej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Plewiska w obszarze
terenów zainwestowanych w rejonie ulic
Po³udniowej i Mokrej  projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i us³ugowej, tereny zabudowy us³ugowej, tereny obiektów produkcyjnych sk³adów i magazynów, tereny
elektroenergetyki, tereny wód powierzchniowych ródl¹dowych, tereny dróg publicznych dojazdowych oraz tereny drogi
wewnêtrznej; ustalenia projektu planu nie
ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Rostworowo, gm. Rokietnica, dla
dzia³ek nr ewid. 67/1, 67/2  projekt planu
wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej rezydencjalnej, tereny zabudowy us³ugowej, tereny sportu, rekreacji
i infrastruktury technicznej, tereny dróg
publicznych, tereny dróg wewnêtrznych,
teren infrastruktury technicznej kanalizacji;
ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
uzgodnienia projektu czêciowej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzia³alnoci gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Gottlieba
Daimlera  projekt planu wyznacza: tereny
obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów oraz tereny drogi publicznej
lokalnej; ustalenia projektu nie ingeruj¹
w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Luboñ ¯abikowo Centrum-Po³udnie 
projekt planu wyznacza: tereny zabudowy
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mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy us³ugowej, tereny zabudowy us³ugowej, tereny
us³ug owiaty, tereny us³ug sportu i rekreacji, tereny zieleni urz¹dzonej, sportu i rekreacji, tereny zieleni urz¹dzonej, tereny
zieleni izolacyjnej, tereny dróg publicznych
klasy: zbiorczej, lokalnej, dojazdowej, ci¹gi pieszo-jezdne, ci¹gi piesze, tereny p³uca
miejskiego, tereny dróg wewnêtrznych, tereny infrastruktury technicznej  elektroenergetyka; ustalenia projektu nie ingeruj¹
w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
10. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Luboñ ¯abikowo Centrum-Pó³noc  projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy
us³ugowej, tereny zabudowy us³ugowej,
tereny us³ug owiaty, tereny us³ug sportu
i rekreacji, tereny us³ug oraz zieleni urz¹dzonej, tereny zieleni, sportu i rekreacji,
tereny zieleni urz¹dzonej, tereny zieleni
krajobrazowej, tereny zieleni izolacyjnej,
tereny wód powierzchniowych ródl¹dowych, tereny dróg publicznych klasy: zbiorczej, lokalnej oraz dojazdowej, tereny
ci¹gów pieszo-jezdnych, tereny dróg wewnêtrznych, tereny parkingów, tereny infrastruktury technicznej  elektroenergetyka,
tereny infrastruktury technicznej  ciep³ownictwo; ustalenia projektu nie ingeruj¹
w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
11. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Mciszewie dla dzia³ek 117/5, 98/1 i czêci
dzia³ki o nr ewid. 98/3, gm. Murowana
Golina  projekt planu wyznacza tereny
us³ug sportu i rekreacji oraz drogi wewnêtrznej; ustalenia projektu nie ingeruj¹
w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
12. nieuzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
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po³o¿onego w Puszczykowie w pó³nocnej
czêci miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznañskiej, ródlanej, Jasnej  projekt
zmiany planu wyznacza tereny zieleni
lêgowej, ³¹k, pastwisk, zadrzewieñ, lasów
i wód ródl¹dowych, tereny objête form¹
ochrony przyrody Natura 2000, tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zachowaniem istniej¹cych obiektów i funkcji us³ugowych, teren zabudowy
us³ugowej, teren us³ug w zieleni, teren
infrastruktury technicznej, tereny dróg publicznych: g³ównych, zbiorczych i dojazdowych oraz tereny dróg wewnêtrznych.
W granicach opracowania znajduje siê
droga powiatowa nr 2490P Puszczykowo
 Niwka (ul. Poznañska oznaczona symbolem 2 KD-Z). Zgodnie z projektem planu
na terenach dróg publicznych, w tym drogi
powiatowej nr 2490P, dopuszcza siê lokalizacjê drogowych obiektów in¿ynierskich,
w szczególnoci ekranów akustycznych, k³adek pieszych oraz k³adek dla zwierz¹t. Zamierzenie to nie zosta³o wprowadzone na
wniosek Starostwa Powiatowego w Poznaniu ani ZDP w Poznaniu  ekrany powinny
byæ umieszczane na podstawie przepisów
odrêbnych. Ponadto tereny przylegaj¹ce do
drogi powiatowej nr 2490 P nie s¹ terenami
przeznaczonymi pod zabudowê, a urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y lokalizowaæ poza pasem drogowym.
III PROJEKTY UCHWA£ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZ¥D POWIATU NA SESJÊ
RADY POWIATU:
1. w sprawie przyjêcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji
rz¹dowej okrelonego w art. 30, ust. 4 i 4a
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241,
poz. 2416 ze zm.),
2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla gminy Dopiewo z przeznaczeniem na
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3.
4.

5.

6.
7.

dofinansowanie po³¹czenia autobusowego
do DPS w Lisówkach w roku 2010,
w sprawie wyboru Cz³onka Zarz¹du Powiatu w Poznaniu,
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo
Podgórne niektórych zadañ zarz¹dzania
publicznymi drogami powiatowymi  dot.
budowy ci¹gów pieszo-rowerowych,
w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo
Podgórne niektórych zadañ zarz¹dzania
publicznymi drogami powiatowymi  dot.
7 zadañ,
w sprawie powierzenia Gminie Rokietnica
niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi
drogami powiatowymi  dot. 7 zadañ,
w sprawie podwy¿szenia zrycza³towanej
kwoty na utrzymanie dziecka w Rodzinnym
Domu Dziecka w Swarzêdzu.

IV PODJÊTE POSTANOWIENIA:
1. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³ wnioski w sprawie zmian w planach finansowych wydzia³ów
Starostwa oraz jednostek organizacyjnych
powiatu.
2. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie indywidualne dla ucznia ZS nr 1
w Swarzêdzu w wymiarze 12 godzin tygodniowo  do koñca roku szkolnego
2009/2010.
3. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie indywidualne oraz dodatkowe zajêcia
korekcyjno-kompensacyjne i rehabilitacjê
ruchow¹ dla ucznia SOSW w Mosinie,
w wymiarze 10 godzin tygodniowo do koñca roku szkolnego 2009/2010.
4. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z opiniami dot.
projektu bud¿etu powiatu na 2010 r., przedstawionymi przez Komisje Rady Powiatu
w Poznaniu.
5. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³:
a) wniosek Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu Rady
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Powiatu w Poznaniu zg³oszony w dniu
18 listopada 2009 r.,
b) wnioski i interpelacje z³o¿one przez radnych podczas XXXVI sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 16 grudnia
2009 r.,
c) wniosek Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu Rady Powiatu w Poznaniu zg³oszony podczas
posiedzenia w dniu 14 grudnia 2009 r.,
d) wniosek Komisji Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu
w Poznaniu zg³oszony podczas posiedzenia w dniu 13 stycznia 2010 r.
6. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z pismem
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu dot. planowanych w styczniu i lutym
2010 r. kontroli.
7. Zarz¹d Powiatu, po zapoznaniu siê z wnioskiem Dyrektora SOSW w Owiñskach,
wyrazi³ zgodê na zatrudnienie na stanowisko kustosza w Muzeum Tyflologicznym,
w wymiarze 0,5 etatu.
8. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem pokontrolnym w zwi¹zku z przeprowadzon¹ kontrol¹ problemow¹ w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzêdzu. Kontrola zosta³a przeprowadzona
w okresie od dnia 9 listopada 2009 r. do
dnia 13 listopada 2009 r. przez Wydzia³
Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego
w Poznaniu na podstawie upowa¿nienia
udzielonego przez Starostê Poznañskiego.
Zakres kontroli dotyczy³ ustalenia i przestrzegania procedur kontroli finansowej
w jednostce w zakresie wydatkowania rodków publicznych na wynagrodzenia pracowników. Kontrola dotyczy³a wydatków
wykonanych w 2008 i 2009 roku, przy
czym ustalenia dokonane zosta³y na podstawie próby wydatków wykonanych w padzierniku 2008 roku i w lipcu 2009 roku.
Ustalenia kontroli zawarte zosta³y w protokole z dnia 17 listopada 2009 r. Nie sformu³owano zaleceñ pokontrolnych. Do
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treci protoko³u nie zosta³y wniesione zastrze¿enia.
9. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem pokontrolnym w zwi¹zku z przeprowadzon¹ kontrol¹ problemow¹ w ZS
w Rokietnicy. Kontrola zosta³a przeprowadzona w okresie od 31 sierpnia 2009 r. do
9 wrzenia 2009 r. przez Wydzia³ Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu na podstawie upowa¿nienia udzielonego przez Starostê Poznañskiego.
Zakres kontroli dotyczy³ ustalenia i przestrzegania procedur kontroli finansowej
w jednostce w zakresie wydatkowania
rodków publicznych na wynagrodzenia
pracowników. Kontrola dotyczy³a wydatków wykonanych w roku 2008 i 2009,
przy czym ustalenia dokonane zosta³y na
podstawie próby wydatków wykonanych
w marcu 2008 roku i w lipcu 2009 roku.
Ustalenia kontroli zawarte zosta³y w protokole z dnia 26 padziernika 2009 r. Sformu³owano zalecenia pokontrolne. Do
treci protoko³u nie zosta³y wniesione zastrze¿enia.
10. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z Planem
dzia³añ promocyjnych powiatu poznañskiego na rok 2010 przygotowanym przez
Wydzia³ Promocji. Plan dzia³añ promocyjnych obejmuje m.in. imprezy w³asne lub
wspó³organizowanie przez wydzia³, konkursy, wydawnictwa/foldery, reklamê prasow¹, telewizyjn¹, outdoorow¹, udzia³
w targach o charakterze inwestycyjnym,
o charakterze turystycznym, wykonanie gad¿etów, kalendarzy, promocjê zadania pn.
Promocja zdrowia poprzez sport  zespó³
przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznañskim poprzez
przygotowanie plakatów, broszur, listowników, przetargów na organizacjê festynów i imprez itp.
11. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem pokontrolnym w zwi¹zku z przeprowadzon¹ kontrol¹ problemow¹ w ZS nr 1
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w Swarzêdzu. Wydzia³ Audytu i Kontroli
Starostwa Powiatowego w Poznaniu na
podstawie upowa¿nienia udzielonego przez
Starostê Poznañskiego przeprowadzi³ kontrolê problemow¹ z zakresu ustalenia i przestrzegania procedur kontroli finansowej
w jednostce w zakresie wydatkowania rodków publicznych na wynagrodzenia pracowników. Kontrola dotyczy³a wydatków
wykonanych w 2008 i 2009 roku, przy
czym ustalenia dokonane zosta³y na podstawie próby wydatków wykonanych w padzierniku 2008 roku i we wrzeniu 2009
roku. Ustalenia kontroli zawarte zosta³y
w protokole z dnia 10 grudnia 2009 r. Do
treci protoko³u nie zosta³y wniesione zastrze¿enia. Nie sformu³owano zaleceñ pokontrolnych.
12. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem
pokontrolnym w zwi¹zku z przeprowadzon¹
kontrol¹ problemow¹ w Rodzinnym Domu
Dziecka w Swarzêdzu. Kontrola zosta³a
przeprowadzona w okresie od dnia 10 grudnia 2009 r. do dnia 11 grudnia 2009 r. przez
Wydzia³ Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu na podstawie upowa¿nienia udzielonego przez Starostê
Poznañskiego. Zakres kontroli dotyczy³
ustalenia i przestrzegania procedur kontroli
finansowej w jednostce w zakresie wydatkowania rodków publicznych na wynagrodzenia pracowników. Kontrola dotyczy³a
wydatków wykonanych w 2008 i 2009
roku, przy czym ustalenia dokonane zosta³y na podstawie próby wydatków wykonanych we wrzeniu 2008 roku i we wrzeniu
2009 roku. Ustalenia kontroli zawarte zosta³y w protokole z dnia 23 grudnia 2009 r.
Do treci protoko³u nie zosta³y wniesione
zastrze¿enia. Nie sformu³owano zaleceñ
pokontrolnych.
13. Zarz¹d Powiatu zatwierdzi³ sprawozdanie
z wysokoci rednich wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szko³ach prowadzonych przez powiat poznañski. Zgodnie
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z Rozporz¹dzeniem MEN z dnia 13 stycznia 2010 r. (wersja podpisana i skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw), na
podstawie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela, po przeprowadzeniu w oparciu o sprawozdania otrzymane ze szkó³, analizy
poniesionych w roku 2009 wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli, powiat poznañski spe³ni³ wymóg zapewnienia minimalnych rednich wynagrodzeñ nauczycieli
w poszczególnych grupach awansu zawodowego w szko³ach przez siebie prowadzonych. Z uwagi na to, ¿e kwota ró¿nicy
miêdzy faktycznie poniesionymi wydatkami a wydatkami minimalnymi, jakie powinny byæ poniesione, jest dodatnia, nie
ma koniecznoci ustalania wysokoci dodatku uzupe³niaj¹cego dla nauczycieli
w powiecie poznañskim. Informacja taka
wraz ze sprawozdaniem, zgodnie z ustaw¹
Karta Nauczyciela, bêdzie przekazana: Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie
Powiatu, dyrektorom szkó³, zwi¹zkom zawodowym.
14. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na utworzenie nowego kierunku kszta³cenia w ZS
w Rokietnicy (Szko³a w Murowanej Golinie)  w zawodzie technik mechatronik.
15. Zarz¹d Powiatu, pomimo w¹tpliwoci co do
utworzenia Zespo³u Szkó³, wyrazi³ zgodê
na utworzenie nowego kierunku kszta³cenia
w LO w Kórniku  technik logistyk.
16. Zarz¹d Powiatu  po zapoznaniu siê z opini¹ Wydzia³u Nieruchomoci opracowan¹
w porozumieniu z radc¹ prawnym w sprawie propozycji Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad dot. rezygnacji
przez powiat z odszkodowañ za przejête
dzia³ki drogowe pod budowê S-11  negatywnie rozpatrzy³ wniosek GDDKiA.
Opracowa³a:
Anna Stanicka
Wydzia³ Organizacyjny
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Sprawozdanie z posiedzeñ komisji
w P o z n a n i u w s t y c z n i u 2 0 1 0 r.
13 stycznia
W siedzibie Starostwa Powiatowego odby³o siê
posiedzenie Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, w którym wzi¹³ udzia³ Tomasz
Morawski, Dyrektor Wydzia³u Promocji.
Uczestnicy spotkania zapoznali siê z informacj¹ dotycz¹c¹ pracy wydzia³u w 2009 roku.
Przyjêto równie¿ sprawozdanie z prac Komisji
w minionym roku.
ä

Odby³o siê posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
G³ównym tematem spotkania by³a realizacja
wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w latach 2007-2008 w trakcie III kadencji Rady Powiatu w Poznaniu (2006-2010).
Komisja zg³osi³a równie¿ wnioski dot. kontroli
realizacji Programu Naprawy Dróg Powiatowych w latach 2008-2010.
18 stycznia
W Urzêdzie Gminy w Dopiewie mia³o miejsce
spotkanie Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej, którego tematem by³y dzia³ania promocyjne Gminy. Komisja przyjê³a
równie¿ sprawozdanie z pracy za rok 2009.
ä

19 stycznia
Podczas posiedzenia Komisji Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia omówiono sprawy bie¿¹ce oraz zaopiniowano uchwa³y na XXXVII
Sesjê Rady Powiatu w Poznaniu.
ä

20 stycznia
Mia³o miejsce posiedzenie Komisji Owiaty
i Wychowania z udzia³em Przemys³awa Wantucha, Dyrektora Wydzia³u Edukacji Starostwa
Powiatowego. Przedstawi³ on informacje na teä
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sta³ych

Rady

Powiatu

mat przygotowañ szkó³ powiatu poznañskiego
do XIV Targów Edukacyjnych. Przedmiotem
spotkania by³o tak¿e sprawozdanie z prac Komisji w roku 2009.
Komisja Ochrony rodowiska i Rolnictwa zapozna³a siê z informacj¹ na temat wp³ywu przemys³u na rodowisko przyrodnicze w powiecie
oraz jakoæ ¿ycia mieszkañców, przedstawion¹
przez Hannê Koñczal, Z-cê Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska. Podczas obrad rozmawiano tak¿e nt. zak³adów przemys³owych bêd¹cych przedmiotem
skarg mieszkañców powiatu.
Odby³o siê posiedzenie Komisji Finansów
i Gospodarowania Mieniem Powiatu. Komisja
omówi³a temat wykorzystania mienia powiatu
i zaopiniowa³a projekty uchwa³ na XXXVII Sesjê Rady Powiatu w Poznaniu oraz przyjê³a
sprawozdanie z pracy Komisji za ubieg³y rok.
21 stycznia
Obradowali cz³onkowie Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury oraz Liliana
Buchwald, Dyrektor Wydzia³u Administracji
Architektoniczno-Budowlanej i Ma³gorzata
Kaniewska, Dyrektor Wydzia³u Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Cz³onkowie Komisji zapoznali siê z funkcjonowaniem oraz bie¿¹cymi problemami
wydzia³ów. Dokonano równie¿ zaopiniowania
projektów uchwa³ na XXXVII sesjê Rady Powiatu w Poznaniu.
ä

Przygotowali:
Karol Cenkier i Krystyna Kotkowska
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SPRAWOZDANIE
ze wspó³pracy Starostwa Powiatowego z Ochotniczymi
Stra¿ami
Po¿arnymi
i Komend¹
Miejsk¹
Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu w roku 2009
Na terenie Powiatu Poznañskiego dzia³a
67 Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, z których
18 w³¹czonych jest do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Ganiczego. W jednostkach OSP
dzia³a 2035 druhów, w tym 176 kobiet. Do
M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych nale¿y
133 dziewcz¹t i 414 ch³opców. W roku 2009
jednostki OSP interweniowa³y 3345 razy.
Wsparcie na rzecz jednostek OSP
W ubieg³ym roku wsparcie finansowe dla
jednostek OSP wynios³o 130 tys. z³. Dodatkowe 100 tys. z³ przeznaczono na wsparcie
budowy cyfrowego systemu dysponowania
jednostek PSP i OSP na terenie powiatu poznañskiego, realizowanej przez KM PSP
w Poznaniu. Jak co roku Powiat Poznañski
ufundowa³ tak¿e nagrody finansowe dla stra¿aka PSP i druhów OSP  zwyciêzców konkursu Stra¿ak Roku Powiatu Poznañskiego.
Inicjatywy
Powiat Poznañski wraz z Zarz¹dem Powiatowym Zwi¹zku OSP RP oraz Komend¹
Miejsk¹ PSP wspó³organizowa³ w 2009 r. takie
przedsiêwziêcia, jak: P³ywackie Mistrzostwa
Stra¿aków OSP i PSP, Powiatowy Turniej w Tenisie Sto³owym OSP i PSP, Powiatowe Zawody
Strzeleckie Stra¿aków OSP i PSP, Powiatowe
Zawody w Ratownictwie Medycznym itp.
Wsparcie na rzecz Komendy
Miejskiej PSP
W minionym roku Powiat Poznañski przeznaczy³ 385 tys. z³ na wsparcie dzia³añ KMPSP.
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Za przekazane rodki:
1) wykonano remont i modernizacjê pomieszczeñ oraz terenu do æwiczeñ z przeznaczeniem na Orodek Szkolenia Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych Powiatu Poznañskiego
w Jednostce Ratowniczo-Ganiczej nr 8
w Bolechowie,
2) zakupiono sprzêt i wyposa¿enie dla ww.
jednostek,
3) zakupiono sprzêt ³¹cznoci w ramach wdra¿ania cyfrowego systemu dyspozytorskiego,
4) zakupiono rodki ochrony osobistej stra¿aków.
Ponadto Starosta Poznañski i Komendant
Miejski PSP w Poznaniu zawarli porozumienie
w sprawie u¿yczenia sprzêtu bêd¹cego na stanie
Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.
Zarz¹dzanie Kryzysowe
W 2009 r. w ramach dzia³alnoci Powiatowego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego, Powiatowego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego
i wspó³pracy z jednostkami KM PSP i OSP przeprowadzono æwiczenia na terenie Szpitala
w Puszczykowie (ewakuacja budynku) oraz na terenie firmy Raben Polska  oddzia³ w G¹dkach
(ratownictwo chemiczne). Powiat Poznañski
wspar³ tak¿e organizacjê sympozjum powiêconego funkcjonowaniu grup specjalistycznych Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
£ukasz Sobolewski
Wydzia³ Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
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Sesja popularnonaukowa w Liceum w Bolechowie
Prowadzony przez Powiat Poznañski
Zespó³ Szkó³ w Bolechowie jako jedna
z 1300 szkó³ bierze udzia³ w proekologicznym programie GLOBE, który skupia
uczniów, nauczycieli i naukowców z ponad
stu krajów wiata.
To w³anie tam 13 stycznia odby³a siê sesja
popularnonaukowa Problemy klimatu w wietle wyników badañ prowadzonych w szkole
w ramach miêdzynarodowego programu GLOBE. Przedstawione podczas spotkania dane nt.
temperatury powietrza w Bolechowie i okolicach oraz temperatury wody w rzece Trojance
pozwoli³y na podjêcie ciekawej dyskusji na temat globalnego ocieplenia, sposobów ochrony
klimatu i oszczêdzania energii. Debacie przys³uchiwali siê m.in. dyrektor Wydzia³u Ochrony
rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa Starostwa
Powiatowego oraz dyrektor Wydzia³u Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Liceum w Bolechowie przyst¹pi³o do miêdzynarodowego programu badawczego we wrzeniu

2003 roku. Wyniki prowadzonych przez uczniów
obserwacji, a tak¿e pomiary wybranych wskaników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych przesy³ane s¹ do g³ównej bazy danych, do
której dostêp ma ca³a miêdzynarodowa spo³ecznoæ. Obecnie szko³a w Bolechowie zajmuje
ósme miejsce w krajowym rankingu szkó³ pracuj¹cych w programie, a pierwsze pod wzglêdem
badañ fenologicznych.
Lidia Szymczak
Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Bolechowie

Trzymaj Formê! to realizowany przez
Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ program skierowany do m³odzie¿y, promuj¹cy zasady racjonalnego ¿ywienia i aktywnoci fizycznej.
W roku szkolnym 2008-2009 program realizowa³o 75 szkó³ z Poznania i powiatu poznañskiego. Do kolejnej, IV edycji programu w roku
szkolnym 2009-2010 przyst¹pi³o 20 nowych
szkó³ (podstawowych i gimnazjalnych). Dla
kadry pedagogicznej z tych placówek Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zorganizowa³a szkolenia. Odby³y siê
one 11 i 12 lutego br.
G³ównymi tematami zajêæ przeprowadzonych przez Beatê Rutkowsk¹, Ma³gorzatê Suchorê i Annê Sternal by³y zbilansowana dieta
i aktywny styl ¿ycia. Uczestnicy zapoznali siê
m.in. z problematyk¹ b³êdów ¿ywieniowych
pope³nianych przez m³odzie¿ i wynikaj¹cymi
z tego zaburzeniami stanu zdrowia. Oprócz
tego przedstawiono informacje dotycz¹ce w³aciwej iloci dziennego spo¿ycia produktów
z ró¿nych grup, wa¿nych sk³adników od¿ywBiuletyn Powiatu Poznañskiego

Zdjêcie: Ma³gorzata Suchora

Trzymaj formê!

Du¿ym zainteresowaniem nauczycieli cieszy³y siê
tematy powiêcone od¿ywianiu wg zbilansowanej diety.

czych oraz niezbêdnej w prowadzeniu zdrowego stylu ¿ycia aktywnoci fizycznej.
Przedstawiciele szkó³ bior¹cych udzia³
w przedsiêwziêciu otrzymali materia³y edukacyjne dla uczniów i nauczycieli opracowane
przez Polsk¹ Federacjê Producentów ¯ywnoci
przy wspó³pracy z Instytutem ¯ywnoci i ¯ywienia oraz Zak³adem Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej www.trzymajforme.pl.
Cyryla Staszewska
Rzecznik Prasowy PSSE w Poznaniu
luty 2010
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X Powiatowe Kolêdowanie
w Buku

Zdjêcie: Starostwo

W sobotnie popo³udnie 23 stycznia w kociele farnym pw. w. Stanis³awa Biskupa
w Buku odby³o siê Jubileuszowe X Powiatowe Kolêdowanie.

Patronat nad Jubileuszowym Powiatowym Kolêdowaniem
sprawowa³a TVP Poznañ

Jako pierwsi wyst¹pili gospodarze, zespó³
kameralny Amici Canti, pod czujnym okiem dyrygenta Leszka Górki. Po nim swoje umiejêtnoci zaprezentowa³ chór mieszany Bel Canto
Gminy Dopiewo, prowadzony przez El¿bietê
Wêglewsk¹, a nastêpnie dzieciêcy chór Tutti
Santi z Kórnika. M³odzi artyci z wielkim entu-

Powiat - Dzieciom

S³oñce wieci niczym w pe³ni lata, jednak
bia³a warstwa niegu przypomina o tym , ¿e jest
zima. W takiej w³anie scenerii odby³o siê kolejne ju¿ spotkanie z cyklu Powiat  Dzieciom, organizowane co roku przez Powiat
Poznañski dla wychowanków podleg³ych mu
placówek opiekuñczo-wychowawczych.
Tym razem uczestnicy imprezy gocili w Traperskiej Osadzie w Bolechówku ko³o Poznania,

zjazmem i zapa³em zapiewali kolêdy, porywaj¹c publicznoæ anielskim wygl¹dem, wie¿oci¹
wykonania i interpretacj¹ utworów. Ostatnim
uczestnikiem przegl¹du by³ ¿eñski chór Canzona Absolwent z Murowanej Goliny, który przygotowa³ m.in. kolêdy francusk¹ i amerykañsk¹.
Jubileusz dziesiêciolecia Powiatowego Kolêdowania by³ dla organizatorów: Starosty Poznañskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy
Buk, okazj¹ do z³o¿enia podziêkowañ osobom,
bez których impreza ta nie mog³aby zaistnieæ.
Pami¹tkowe statuetki trafi³y m.in. do r¹k Arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego, wieloletniego
honorowego patrona Kolêdowania, ks. kanonika Andrzeja Szczepaniaka, proboszcza gocinnej parafii, a tak¿e Marka Woniaka, Marsza³ka
Województwa Wielkopolskiego, który jeszcze
jako Cz³onek Zarz¹du Powiatu Poznañskiego
by³ jednym z jego inicjatorów.
Podziêkowania jednak nie by³y jedyn¹ niespodziank¹ tegorocznej imprezy, na zakoñczenie
bowiem wyst¹pi³a gwiazda koncertu Hanna
Stach. Uczestniczka takich programów, jak Zostañ gwiazd¹, Szansa na sukces czy Idol,
zapiewa³a dla zgromadzonych goci tradycyjne
kolêdy: Cicha noc, Lulaj¿e Jezuniu i Gdy
liczna panna, a tak¿e dwie zimowe piosenki:
Tak jak nieg oraz Pada nieg.
Bernadeta Jakowiak
Wydzia³ Promocji

gdzie mieli okazjê nie tylko zapoznaæ siê z ¿yciem
i obyczajami traperów, ale tak¿e wzi¹æ udzia³
w wycigu w d³ugich stopach oraz przeci¹ganiu liny. Niew¹tpliwie g³ównymi atrakcjami by³y
jednak kulig oraz przeja¿d¿ka psim zaprzêgiem,
podczas których a¿ chcia³o siê piewaæ Pêdzi,
pêdzi kulig, niczym b³yskawica.... Po tych zabawach m³odzi traperzy na powrót schronili siê
w Chacie, gdzie przy ognisku czeka³y ju¿ na nich
pieczone kie³baski, domowe ciasto oraz gor¹ce
napoje.
Justyna Siepietowska-Jarzyñska
Wydzia³ Promocji

Zdjêcie: Starostwo

Impreza Powiat  Dzieciom odby³a siê 25 stycznia br.
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O kim mowa? O brazylijskim mistrzu capoeiry Robsonie Pinheiro, który przyjecha³ do
powiatu poznañskiego, by poprowadziæ imprezê
pn. Walka z tañcem. Impreza, skierowana do
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu poznañskiego, to kolejny projekt zrealizowany przez
nasz powiat w ramach wspó³pracy z brazylijsk¹
Prefektur¹ São José dos Pinhais.
W tym roku nauka odbywa³a siê w dniach
1-5 lutego w prowadzonych przez Powiat Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Puszczykowie oraz Zespole Szkó³ w Mosinie. Podczas zajêæ z uczniami
mistrz nie tylko pokaza³, na czym polega capoeira, ale tak¿e opowiedzia³ o kulturze i tradycjach
Brazylii. Sam równie¿ mia³ okazjê zapoznaæ siê
z histori¹ naszego powiatu podczas zwiedzania
najciekawszych turystycznie zak¹tków i zabytków. Wielu pozytywnych wra¿eñ dostarczy³ mu
zanie¿ony polski krajobraz i padaj¹cy nieg.
Capoeira to sztuka walki wykorzystuj¹ca elementy taneczne. Jest wietn¹ form¹ ruchu, pomaga
w osi¹gniêciu równowagi, uczy równie¿ elementów samoobrony. Instruktor Robson Pinheiro jest
jednym z dziesiêciu mistrzów w swojej klasie (zdoby³ br¹zowy pas) wród instruktorów tej sztuki

II edycja konkursu

walki na ca³ym wiecie. Na co dzieñ prowadzi zajêcia na uniwersytecie w Kurytybie oraz w szko³ach podstawowych i gimnazjach w São José dos
Pinhais. Pracuje równie¿ z m³odzie¿¹ z brazylijskich slumsów, która czêsto dziêki capoeirze porzuca przestêpcz¹ drogê. Jego wizyta jest
elementem wymiany kulturalnej przewidzianej
Umow¹ o partnerstwie i wspó³pracy pomiêdzy Powiatem Poznañskim a Prefektur¹ São José dos
Pinhais z dnia 12 wrzenia 2003 r. oraz Umow¹
pomiêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Federacyjnej Republiki Brazylii
o wspó³pracy kulturalnej z dnia 21 lipca 1991 r.
Hanna Kolanowska-Pogrzebna
Wydzia³ Promocji

W powiat z klas¹...

Powiat Poznañski od 1 lutego 2010 roku
zaprasza uczniów klas IV-VI szkó³ podstawowych do udzia³u w drugiej edycji konkursu W powiat z klas¹ .
Uczestnicy bêd¹ mogli przedstawiæ
swoje zdolnoci i pasje. Konkurs jest doskona³¹ okazj¹, ¿eby pochwaliæ siê znajomoci¹ atrakcji w rodzimej gminie.
Zadaniem m³odych i utalentowanych
mieszkañców powiatu poznañskiego jest
zareklamowanie swojej ma³ej ojczyzny
w folderze turystycznym.
Naprawdê nie trzeba wiele, aby to zrobiæ. Wystarczy ciekawy pomys³ i wspó³praca klasy. Potem jeszcze tylko aparat
fotograficzny i komputer. I oczywicie, jak
do ka¿dego dzia³ania, mnóstwo pasji. W tak
prosty sposób powstaæ mo¿e naprawdê
atrakcyjny przewodnik, zachêcaj¹cy do
odwiedzania i poznawania interesuj¹cych
miejsc w rodzimej gminie. Celem konkursu jest uzmys³owienie m³odym mieszkañcom powiatu poznañskiego piêkna ich
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Zdjêcia: Starostwo

Jeden z dziesiêciu w powiecie poznañskim

ma³ej ojczyzny oraz
zainteresowanie tematyk¹ jej promocji.
Liczymy na pomys³owoæ i zaanga¿owanie uczniów
w konkursie W powiat z klas¹ . Jestemy pewni, ¿e konkurs
nie tylko pozwoli im
poznaæ malownicze
zak¹tki swojej gminy,
ale niew¹tpliwie bêdzie te¿ dobr¹ zabaw¹.
Foldery mo¿na nadsy³aæ do dnia
30 kwietnia 2010 roku, prace niezgodne
z regulaminem bêd¹ dyskwalifikowane.
Szczegó³owe informacje na temat konkursu dostêpne s¹ na stronie www.powiat.poznan.pl, w zak³adce Aktualnoci lub pod
numerem telefonu (061) 8410 788.
Agnieszka Witt
Wydzia³ Promocji
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K O M U N I K A T
ZMIANA LOKALIZACJI WYDZIA£ÓW
STAROSTWA POWIATOWEGO
Uprzejmie informujemy, ¿e od lutego br.
uleg³a zmianie lokalizacja czêci wydzia³ów i jednostek
Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Obecnie na IV piêtrze budynku
przy ul. S³owackiego 8 funkcjonuj¹:
F
F
F
F
F

Wydzia³ Nieruchomoci
Powiatowy Konserwator Zabytków
Wydzia³ Gospodarowania Mieniem
Wydzia³ Inwestycji i Remontów
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

p. 427-443
p. 404-407
p. 419-421
p. 413-414, 416
p. 409

Z kolei w budynku przy ul. Jackowskiego 18
zmianie uleg³a lokalizacja nastêpuj¹cych wydzia³ów i jednostek
(wejcie od ul. Jackowskiego)
F Wydzia³ Dróg i Gospodarki Przestrzennej p. 103
F Biuro Zamówieñ Publicznych
p. 103 A, 103 C
F Sekretarz Powiatu w Poznaniu
p. 103 B

36

luty 2010

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

