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Powiat Poznañski zosta³ wyró¿niony
w konkursie Samorz¹d Przyjazny Biznesowi.
Podczas Konferencji Lokalnego Biznesu
Wielkopolski, zorganizowanej przez Klub Gepardów Biznesu, Tomasz Morawski, Dyrektor
Wydzia³u Promocji, odebra³ w imieniu Starosty
Poznañskiego statuetkê Powiat Przyjazny Biznesowi 2009 wraz z dyplomem. Przyznaj¹c
tytu³, pod uwagê wziêto przyjazn¹ lokalnemu
biznesowi i nowym inwestorom politykê
samorz¹du, tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju gospodarczego oraz otwarcie
powiatu na potrzeby inwestorów. Doceniona
zosta³a równie¿ strona internetowa dedykowana
lokalnym przedsiêbiorcom PFPP  Portal Firm
Powiatu Poznañskiego.

C

Celem konkursu jest docenienie samorz¹dów, które rozumiej¹c, jak wa¿na dla lokalnych spo³ecznoci jest gospodarka, dbaj¹
o firmy ze swojego terenu, jednoczenie przyci¹gaj¹c nowych inwestorów. Regulamin kon-
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kursu przewiduje, ¿e powiat jest uznawany za
przyjazny biznesowi, je¿eli na 10 tysiêcy
mieszkañców maj¹ w nim siedzibê przynajmniej dwie dynamiczne firmy  Gepardy
Biznesu. Mo¿e byæ uznany za przyjazny biznesowi równie¿ wtedy, gdy zostanie dobrze
oceniony w minimum piêciu ankietach wype³nionych przez podmioty gospodarcze. Obecnie
w powiecie poznañskim dzia³a 141 dynamicznych firm.

Uroczystoæ wrêczenia statuetek i dyplomów mia³a
miejsce 17 grudnia ubieg³ego roku

Hanna Kolanowska-Pogrzebna
Wydzia³ Promocji
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Gala,

która spe³nia dzieciêce sny
Jeden wieczór, tysi¹c gor¹cych serc i dziesi¹tki spe³nionych marzeñ to bilans ostatniej Gali
Fundacji Mam Marzenie. Na koncercie, który jak
co roku odby³ siê w Auli Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, muzyka i taniec stanowi³y tylko
uzupe³nienie wspania³ego dzie³a, jakim jest realizacja najskrytszych pragnieñ chorych dzieci.
Podczas koncertu spe³ni³o siê najwiêksze
marzenie Pauliny z Bydgoszczy. Chcia³a ona
spotkaæ siê z Justyn¹ Steczkowsk¹. Artystka
spêdzi³a z dziewczynk¹ ca³e popo³udnie, a nastêpnie razem zapiewa³y przed zgromadzon¹
w Auli publicznoci¹.
Dziêki zebranym podczas akcji funduszom
uda siê z pewnoci¹ urzeczywistniæ kolejne
dzieciêce sny. W koñcz¹cym siê roku fundacja sprawi³a, i¿ radoæ zagoci³a na twarzach
31 dzieci cierpi¹cych na zagra¿aj¹ce ¿yciu choroby. W akcjê w³¹czy³ siê tak¿e Powiat Poznañski. Jan Grabkowski, Starosta Poznañski

Gociem specjalnym Gali by³a Justyna Steczkowska,
która spe³ni³a marzenie 11-letniej Paulinki

odebra³ akt adopcyjny jednego marzenia z r¹k
Ma³gorzaty Ko¿uchowskiej  ambasadora fundacji oraz Ewy Stolarskiej  by³ej prezes fundacji. Dziêki temu tak¿e Starostwo Powiatowe
w Poznaniu przyczyni siê do szczêcia jednego
sporód podopiecznych fundacji.
Na koncercie oprócz ¿ywio³owego wystêpu Justyny Steczkowskiej gocie podziwiaæ
mogli tak¿e kunszt wokalny zespo³u Audiofeels
z Kasi¹ Rociñsk¹ oraz
Danielem Moszczyñskim,
taniec Agaty Kuleszy
i Stefano Terazzino, zwyciêzców programu Taniec
z Gwiazdami, oraz m³odzie¿y z poznañskiej szko³y baletowej.
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Spotkanie przebiega³o w bo¿onarodzeniowej
atmosferze, a zakoñczy³o
siê wspólnym kolêdowaniem.
Tak jak w poprzednich latach, imprezê wspó³prowadzi³a aktorka
Ma³gorzata Ko¿uchowska
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Sportowcy i trenerzy
nagrodzeni
Zakoñczy³ siê konkurs dla wyró¿niaj¹cych siê m³odych sportowców oraz trenerów
i dzia³aczy sportowych z powiatu poznañskiego. 11 stycznia 2010 roku w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego w Poznaniu Jan
Grabkowski, Starosta Poznañski wrêczy³
nagrody laureatom konkursu.
Ju¿ po raz pi¹ty m³odzi sportowcy, trenerzy,
dzia³acze zaanga¿owani w pracê w klubach
i stowarzyszeniach sportowych oraz uczniowie
szkó³ i placówek owiatowych maj¹cych siedzibê na terenie powiatu poznañskiego mogli
staraæ siê o nagrody Starosty Poznañskiego za
wysokie wyniki i wybitne osi¹gniêcia sportowe promuj¹ce powiat na arenie ogólnopolskiej
i miêdzynarodowej. O nagrodê mogli zatem
ubiegaæ siê medalici Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, Mistrzostw Polski, Mistrzostw
Europy i Mistrzostw wiata w trzech kategoriach wiekowych: m³odzik, junior i m³odzie¿owiec. Ostatecznie Zarz¹d Powiatu w Poznaniu
przyzna³ siedem nagród finansowych, w tym
jedn¹ nagrodê zbiorow¹ dla zawodniczek
Uczniowskiego Klubu Sportowego Bukowia. Przyznano równie¿ trzy nagrody dla trenerów oraz jedn¹ dla dzia³acza.

Ziemowit Mal¹g
Wydzia³ Promocji
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WYNIKI KONKURSU
W kategorii m³odzik nagrodê otrzyma³
Bartosz Protasewicz, wicemistrz Europy w karate JKA  kumite indywidualne w Belgradzie.
Drug¹ nagrodê  zbiorow¹  otrzyma³y zawod-

niczki Uczniowskiego Klubu Sportowego Bukowia  laureatki II miejsca na Mistrzostwach
Polski Dzieci w pi³ce rêcznej.
W kategorii junior nagrodê pierwsz¹ otrzyma³a Anna Jagaciak, zwyciê¿czyni konkursu
skoku w dal podczas Halowych Mistrzostwach
Polski Juniorów w Spale, druga za nagroda powêdrowa³a do Agnieszki Szymczak, reprezentantki kraju w kategorii junior m³odszy do 57 kg
w judo. Trzeci¹ nagrodê otrzyma³ Micha³ Dolata
 wicemistrz Polski juniorów w kolarstwie na
torze scratch.
W kategorii m³odzie¿owiec pierwsz¹ nagrodê otrzyma³a Barbara Jopek, mistrzyni
Polski w judo w kategorii do 48 kg, natomiast
drug¹ nagrodê odebra³a Magdalena Czupryniak
 trzecia w M³odzie¿owych Mistrzostwach
Polski w Bydgoszczy w strzelectwie sportowym.
Wród trenerów nagrodê I stopnia otrzyma³ pan Jaros³aw Jagaciak z klubu MKS Juvenia Puszczykowo. Jego zawodnicy trenuj¹ skok
w dal, trójskok, skoki przez p³otki oraz biegi.
Druga nagroda trafi³a do pana Paw³a Szwedziaka, trenera Uczniowskiego Klubu Sportowego Or³y Daszewice. Jego dwie zawodniczki
zosta³y zakwalifikowane do kadry Polski w judo.
Trzeci¹ nagrodê komisja konkursowa przyzna³a trenerowi Dariuszowi Pañczakowi z Uczniowskiego Klubu Sportowego Bukowia.
Jego zawodniczki zosta³y wicemistrzyniami Polski dzieci w pi³ce rêcznej.
W kategorii dzia³acz nagrodê I stopnia
otrzyma³ pan Grzegorz Wasielewski, wieloletni prezes Gminnego Klubu Sportowego Tarnovia Tarnowo Podgórne.

Nagrody sportowcom i trenerom wrêczali Starosta Poznañski oraz Radni Powiatu w Poznaniu

4

styczeñ 2010

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Szko³y Powiatu
Poznañskiego na Targach
Edukacyjnych 2010
Na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich w dniach 19-21 lutego 2010 roku odbêd¹ siê Targi Edukacyjne, podczas których
swoj¹ ofertê edukacyjn¹ przedstawi¹ równie¿
powiatowe szko³y ponadgimnazjalne. Powiat
Poznañski jest organem prowadz¹cym dla dziewiêciu szkó³ / zespo³ów szkó³. S¹ wród nich
licea ogólnokszta³c¹ce w Kórniku i Puszczykowie, zespo³y szkó³ w Bolechowie, Rokietnicy,
Mosinie i Swarzêdzu oraz orodki szkolno-wychowawcze w Owiñskach i Mosinie.
Placówki te zapewniaj¹:
ä zmodernizowane obiekty,
ä wysoki poziom kszta³cenia,
ä bezpieczeñstwo (wszystkie szko³y posiadaj¹ monitoring),
ä bogato wyposa¿on¹ bazê dydaktyczn¹ i infrastrukturê sportow¹,
ä pomoc finansow¹, w tym stypendia dla
najzdolniejszych uczniów w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i m³odzie¿y oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i m³odzie¿y,
ä wymiany uczniowskie z partnerskimi szko³ami z zagranicy,
ä kszta³cenie pod potrzeby rynku pracy,
ä dodatkowe zajêcia pozalekcyjne dla uczniów,
ä finansowanie fakultetów maturalnych.
Targi Edukacyjne bêd¹ niew¹tpliwie doskona³¹ okazj¹ do zapoznania siê w jednym miejscu i czasie z ofert¹ edukacyjn¹ wszystkich
powiatowych szkó³ ponadgimnazjalnych. Ich
uczestnicy bêd¹ mogli obejrzeæ prezentacje
oraz przejrzeæ foldery i ulotki dotycz¹ce szkó³,
a tak¿e uzyskaæ informacje o terminach drzwi
otwartych i porozmawiaæ z uczniami reprezentuj¹cymi dane placówki. Mamy nadziejê, ¿e
Targi u³atwi¹ podjêcie tak wa¿nej decyzji, jak¹
niew¹tpliwie jest wybór dalszej cie¿ki edukacji. Zapraszamy do wziêcia udzia³u w tym wydarzeniu i zapoznania siê z powiatow¹ ofert¹
edukacyjn¹.
Agnieszka Przybylska
Wydzia³ Edukacji
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Adresy szkó³ Powiatu Poznañskiego:
Zespó³ Szkó³ im. Gen. Dezyderego
Ch³apowskiego w Bolechowie
ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-005 Owiñska
www.zsbolechowo.pl
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Genera³owej
Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku
ul. Poznañska 2, 62-035 Kórnik
http://liceum.kornik.w.interia.pl
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja
Kopernika w Puszczykowie
ul. Kasprowicza 3, 62-041 Puszczykowo
www.lopuszczykowo.pl
Zespó³ Szkó³ nr 1 im. Powstañców
Wielkopolskich w Swarzêdzu
os. Miel¿yñskiego 5a, 62-020 Swarzêdz
www.zs1-swarzedz.pl
Zespó³ Szkó³ nr 2 w Swarzêdzu
ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzêdz
www.2lo.swarzedz.edu.pl
Zespó³ Szkó³ im. Jadwigi i W³adys³awa
Zamoyskich w Rokietnicy
ul. Szamotulska 24, 62-090 Rokietnica
www.zsrokietnica.edu.pl
Zespó³ Szkó³ im. Adama Wodziczki
w Mosinie
ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina
www.zespol-wodziczki.republika.pl
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pu³ku
w Owiñskach
pl. Przemys³awa 9, 62-005 Owiñska
www.niewidomi.edu.pl
Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy
w Mosinie
ul. Kocielna 2, 62-005 Mosina
www.soswmosina.edupage.org
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Certyfikat Bezpieczeñstwa dla Starostwa Powiatowego
w Poznaniu
Zwi¹zek Powiatów Polskich ponownie przyzna³
Starostwu Powiatowemu
w Poznaniu certyfikat legalnoci i bezpieczeñstwa
potwierdzaj¹cy spe³nianie
ustawowych wymogów zapisanych w ustawach o:
prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ochronie danych osobowych, narodowym zespole archiwalnym
i archiwach oraz informatyzacji dzia³alnoci podmiotów realizuj¹cych zadania
publiczne.

Warunkiem otrzymania
certyfikatu jest pozytywne
przejcie audytu polegaj¹cego na przegl¹dzie pe³nej
dokumentacji urzêdu, planów przeciwpo¿arowych,
archiwum zak³adowego,
weryfikacji zbiorów zg³oszonych do GIODO oraz
sprawdzeniu funkcjonowania systemu informatycznego jednostki, co ma na celu
zapewnienie w przysz³oci
bezpieczeñstwa i ci¹g³oci
pracy. Certyfikat jest wa¿ny
do grudnia 2010 roku.

Ziemowit Mal¹g
Wydzia³ Promocji

Remont szko³y w Bolechowie zakoñczony
W pierwszych dniach stycznia zakoñczono prace remontowe w szkole im. gen.
Dezyderego Ch³apowskiego w Bolechowie,
której organem prowadz¹cym jest Powiat
Poznañski.
£¹czny koszt prac wyniós³ 637.828,34 z³,
a ich zakres obj¹³ remont korytarzy, sanitariatów, schodów oraz wejcia g³ównego do
budynku. W poprzednich latach w placówce
przeprowadzono termomodernizacjê, uporz¹dkowano instalacje, zaadaptowano pomieszczenie na strzelnicê, a w ubieg³ym roku
wybudowano boisko w ramach tzw. funduszy
norweskich.
Obecnie w bolechowskiej szkole uczy siê
blisko 220 uczniów. Kolejnych przyci¹ga zarówno wysoki poziom nauczania (zdawalnoæ
egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w roku 2009 wynios³a 100%), jak
i ciekawe kierunki kszta³cenia (m.in. technik
logistyk) oraz wspó³praca szko³y z takimi firmami, jak Solaris Bus & Coach S.A. Warto
dodaæ, ¿e placówka nie tylko pod¹¿a za wymogami rynku pracy, ale równie¿ doskonali swoj¹
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dzia³alnoæ w oparciu o wszystkie obowi¹zuj¹ce wymagania prawne oraz wymagania Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹ wg ISO 9001:2008.
Dba³oæ o odpowiednie warunki edukacji
w naszych szko³ach to jedno z priorytetowych
dzia³añ Powiatu  podkreli³ na otwarciu Starosta Poznañski. Dzi, dziêki sukcesywnie
realizowanym zamierzeniom, do dyspozycji
uczniów s¹ nie tylko wietnie wyremontowane
i wyposa¿one budynki, ale tak¿e nowoczesne
boiska. Tylko w ubieg³ym roku w ramach projektu Promocja zdrowia poprzez sport zosta³o
wybudowanych dziewiêæ boisk i trzy place zabaw (ca³kowity koszt projektu dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego wyniós³ 1.710.785
euro), a pod koniec listopada w Puszczykowie
uroczycie otwarto Orlika, którego budowê
Powiat Poznañski dofinansowa³ kwot¹ ponad
pó³ miliona z³otych.
Kamila Wojszcz
Asystentka
Wicestarosty Poznañskiego
Piotr Pietryga
Wydzia³ Edukacji
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Nowe uprawnienia starosty
Prawo do przyznawania pomocy finansowej ze rodków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz szybsze wszczynanie procedury uw³aszczeniowej to dwa
nowe uprawnienia starostów, które wesz³y w ¿ycie od nowego roku.
Pierwsze skierowane jest do osób, które w trakcie sp³acania kredytu mieszkaniowego utraci³y pracê lub zakoñczy³y prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
(nie wczeniej ni¿ po 1 lipca 2008 roku) i w dniu sk³adania wniosku o udzielenie
pomocy posiada³y status osoby bezrobotnej z prawem do zasi³ku. Na mocy ustawy
z dnia 5 sierpnia 2009 roku o przydzieleniu rodków decyduje starosta, któremu
przys³uguje 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Wszystkie wymagane dokumenty
nale¿y z³o¿yæ do 31 grudnia br. w Powiatowym Urzêdzie Pracy, gdzie zostan¹ one
sprawdzone pod wzglêdem formalnym i przekazane do starosty.
Maksymalna dop³ata, jak¹ mo¿e otrzymaæ wnioskodawca, to 1200 z³ miesiêcznie, wyp³acanych przez okres jednego roku. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
pomoc ta podlega zwrotowi po up³ywie dwóch lat, w nieoprocentowanych ratach. W szczególnych sytuacjach starosta mo¿e p³atnoæ odroczyæ, roz³o¿yæ na
raty, a nawet ca³kowicie umorzyæ, ale tak¿e wydaæ decyzjê o zwrocie pomocy,
gdyby okaza³a siê ona nienale¿na.
Kolejn¹ nowo przyjêt¹ przez Sejm zmian¹ jest zobowi¹zanie starosty do szybszego wszczynania procedury wyw³aszczeniowej, bezzw³ocznego zajmowania przejmowanej nieruchomoci oraz nadawania decyzji wyw³aszczeniowej klauzuli
natychmiastowej wykonalnoci. Wraz z zakoñczeniem postêpowania wyw³aszczeniowego starosta mo¿e zezwoliæ podmiotom wykonuj¹cym zadania publiczne na
niezw³oczne zajêcie wyw³aszczonej nieruchomoci, a decyzji tej musi nadaæ rygor
natychmiastowej wykonalnoci. Powy¿sza zmiana stanowi niew¹tpliwe wzmocnienie pozycji starosty w procesie inwestycyjnym. Dziêki tak ukszta³towanym uprawnieniom zyskuje on nowe narzêdzia usprawniaj¹ce i przyspieszaj¹ce procedurê
wyw³aszczeniow¹, co pozwala przypuszczaæ, ¿e liczne zaplanowane inwestycje na
terenie powiatu poznañskiego realizowane bêd¹ bez opónieñ.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce warunków przyznawania pomocy finansowej ze rodków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zmian w procedurze
wyw³aszczeniowej dostêpne s¹ na stronie Powiatu: www.powiat.poznan.pl.
Akty prawne:
ä Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które straci³y pracê (Dz.U. 09.115.964).
ä Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 3 sierpnia 2009 r.
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy pañstwa w sp³acie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru owiadczenia instytucji kredytuj¹cej (Dz.U. 09.123.1023,
art. 6, ust. 6).
ä Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomociami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 09.206.1590).

Micha³ Dziedzic
Asystent Starosty Poznañskiego
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UCHWA£Y

podjête na Sesji Rady
16 gr udnia 2009 r.

Powiatu

Uchwa³a nr XXXVI/298/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: przyjêcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu na rok 2010.
Na podstawie art. 16, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1592 z pón. 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 na podstawie
§ 20, ust. 3 Statutu Powiatu Poznañskiego stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznañskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie
ustanowienia Statutu Powiatu Poznañskiego (Dziennik
Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego z dnia
19 maja 1999 r. nr 30, poz. 633 oraz 634 z pón. zm.:
Dz.Urz. z 1999 r. nr 59, poz. 1254; Dz.Urz. z 2001 r.
nr 4, poz. 47; nr 128. poz. 2498; nr 152, poz. 3231;
Dz.Urz. z 2002 r. nr 171, poz. 5254; Dz.Urz. z 2005 r.
nr 151, poz. 4150; Dz.Urz. z 2006 r. nr 148, poz.
3570) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
1. Ustala siê roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu na 2010 r.
2. Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2.
Upowa¿nia siê Komisjê Rewizyjn¹ do okrelenia
terminów przeprowadzania poszczególnych kontroli.
§ 3.
Zleca siê rozpatrywanie przez Komisjê Rewizyjn¹
skarg, kierowanych na podstawie ustawy Kodeks postêpowania administracyjnego z dnia 14 czerwca
1960 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z pón.
zm.), dla których organem w³aciwym do rozpatrzenia jest Rada Powiatu.
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Poznaniu

w

dniu

§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Poznaniu.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Za³¹cznik:
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Poznaniu na 2010 r.
1. Analiza wykonania bud¿etu za rok 2009. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla
Zarz¹du Powiatu w Poznaniu.
2. Kontrola realizacji Programu Naprawy Dróg
Powiatowych w latach 2008-2010.
3. Informacja dot. wykonania bud¿etu Powiatu Poznañskiego za I pó³rocze 2010 r.
4. Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli
przeprowadzonych w trakcie III kadencji Rady
Powiatu w Poznaniu (2006-2010).

Jaros³aw Dobrowolski
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
Uchwa³a nr XXXVI/299/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y nr XXI/166/III/2008
Rady Powiatu Poznañskiego z dnia 27 sierpnia
2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo
Podgórne niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi, zmienionej
uchwa³¹ nr XXIV/184/III/2008 Rady Powiatu
Poznañskiego z dnia 25 listopada 2008 r., uchwa³¹
nr XXXI/246/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2009 r. oraz uchwa³¹ nr
XXXIV/282/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 28 padziernika 2009 r.
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.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

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. 720)
Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:

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 2009 r..

§ 1.
W uchwale nr XXI/166/III/2008 Rady Powiatu Poznañskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne niektórych
zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi, zmienionej uchwa³¹ nr XXIV/184/III/2008
Rady Powiatu Poznañskiego z dnia 25 listopada
2008 r., uchwa³¹ nr XXXI/246/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2009 r. oraz
uchwa³¹ nr XXXIV/282/III/2009 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 padziernika 2009 r., § 1 otrzymuje
nastêpuj¹ce brzmienie:
1.Powierza siê Gminie Tarnowo Podgórne zadanie
publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi
w zakresie dotycz¹cym:
1) Sporz¹dzenia dokumentacji projektowej
cie¿ki pieszo-rowerowej w ci¹gu drogi powiatowej nr:
 2417P Lusowo  D¹brówka (ul. Zakrzewska),
 2418P Batorowo  Wysogotowo (ul. Stefana Batorego),
 2419P Sady  Lusowo,
 2420P Tarnowo Podgórne  Lusowo (ul.
Wierzbowa),
 2392P Tarnowo Podgórne  Wiêckowice
(Tarnowo Podgórne  Jankowice  Lusówko),
 890P Grzebienisko  Jankowice (Jankowice  Ceradz Kocielny).
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.

Uzasadnienie:

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

W dniu 27 sierpnia 2008 r. Rada Powiatu Poznañskiego podjê³a uchwa³ê nr XXI/166/III/2008 w sprawie
powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne niektórych
zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi w zakresie dotycz¹cym:
1) sporz¹dzenia dokumentacji projektowej cie¿ki
pieszo-rowerowej Sady  Lusowo  droga powiatowa nr 2419P Lusówko  Sady,
2) budowy cie¿ki pieszo-rowerowej ul. Nowa
w m. Lusowo  droga powiatowa nr 2417P Lusowo  D¹brówka,
3) remontu chodnika ul. Poznañskiej w m. Jankowice  droga powiatowa nr 2392P Tarnowo
Podgórne  Wiêckowice oraz ul. Ogrodowej
w m. Lusowo  droga powiatowa nr 2419P Lusówko  Sady,
o przejêciu których zadecydowa³a Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwa³¹ nr XXXIII/294/2008 z dnia
24 czerwca 2008 r. w sprawie przejêcia od Powiatu
Poznañskiego niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi.
W oparciu o powy¿sze uchwa³y zawarte zosta³o
w dniu 23 wrzenia 2008 r. stosowne porozumienie.
Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjê³a w dniu 14
padziernika 2008 r. uchwa³ê nr XXXVI/345/2008
w sprawie zmiany uchwa³y nr XXXIII/294/2008
w dniu 24 czerwca 2008 r. w sprawie przejêcia od
Powiatu Poznañskiego niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi oraz podjê³a w dniu 18 listopada 2008 r. uchwa³ê nr XXXVIII/
368/2008 w sprawie zmiany uchwa³y nr XXXIII/
294/2008 w dniu 24 czerwca 2008 r. w sprawie przejêcia od Powiatu Poznañskiego niektórych zadañ
zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi,
w których zwiêkszy³a zakres przejêtych zadañ bêd¹cych zadaniami powiatu. Rada Powiatu Poznañskiego podjê³a uchwa³ê nr XXIV/184/III/2008 z dnia
25 listopada 2008 r., w której zaktualizowano wykaz
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powierzonych zadañ, tzn. wykrelono zadanie budowa cie¿ki pieszo-rowerowej ul. Nowa w m. Lusowo  droga powiatowa nr 2417P Lusowo 
D¹brówka, dodano: sporz¹dzenie dokumentacji
projektowej cie¿ki pieszo-rowerowej w ci¹gu drogi powiatowej nr 2417 Lusowo  D¹brówka (ul.
Zakrzewska), nr 2418P Batorowo  Wysogotowo
(ul. Stefana Batorego), nr 2420P Tarnowo Podgórne
 Lusowo (ul. Wierzbowa), nr 2392P Tarnowo Podgórne  Wiêckowice (Tarnowo Podgórne  Jankowice  Lusówko), nr 1890 Grzebienisko  Jankowice
(Jankowice  Ceradz Kocielny). W dniu 5 grudnia
2008 r. zawarty zosta³ aneks do porozumienia z dnia
23 wrzenia 2008 r.
W dniu 30 grudnia 2008 r. Rada Gminy Tarnowo
Podgórne podjê³a uchwa³ê nr XLI/394/2008 w sprawie przejêcia od Powiatu Poznañskiego niektórych
zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami powiatowymi, w której jednoczenie uchyli³a wczeniej podjête
uchwa³y w przedmiotowej sprawie. W dniu 12 maja
2009 r. Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjê³a
uchwa³ê nr XLVIII/46712009 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
powiatowymi. Rada Powiatu w Poznaniu podjê³a
uchwa³ê nr XXXI/246/II1/2009 z dnia 23 czerwca
2009 r., w której zaktualizowano wykaz powierzonych zadañ, tzn. dodano: budowê cie¿ki pieszo-rowerowej Sady  Lusowo w ci¹gu drogi powiatowej
nr 2419P, oraz sporz¹dzenie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Tarnowskiej w Lusówku w ci¹gu drogi powiatowej nr 2419P. W dniu 24 czerwca
2009 r. zawarty zosta³ aneks do porozumienia z dnia
23 wrzenia 2008 r.
W dniu 29 wrzenia 2009 r. Rada Gminy Tarnowo
Podgórne podjê³a uchwa³ê nr LVI/552/2009 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 powiatowymi. Rada Powiatu w Poznaniu podjê³a uchwa³ê nr XXXIV/282/III/2009 z dnia 28 padziernika 2009 r., w której zaktualizowano wykaz
powierzonych zadañ, tzn. dodano: remont chodnika
ul. Dworcowej w Kokoszczynie w ci¹gu drogi powiatowej nr 2422P. W dniu 30 padziernika 2009 r.
zawarty zosta³ aneks do porozumienia z dnia 23 wrzenia 2008 r.
W dniu 17 listopada 2009 r. Rada Gminy Tarnowo
Podgórne podjê³a uchwa³ê nr LIX/583/2009 w sprawie
zmiany uchwa³y nr XLI/394/2008 z dnia 30 grudnia
2008 r. w sprawie przejêcia od Powiatu Poznañskiego

10

styczeñ 2010

niektórych zadañ zarz¹dzania publicznymi drogami
powiatowym. Zmiana dotyczy uwzglêdnienia dodatkowego zadania: remontu chodnika ul. Szkolnej
w Tarnowie Podgórnym w ci¹gu drogi powiatowej
nr 1872P.
Aktualny wykaz przejêtych obowi¹zków na lata
2008-2009 dotyczy:
1) Sporz¹dzenia dokumentacji projektowej cie¿ki pieszo-rowerowej w ci¹gu drogi powiatowej
nr:
 2417P Lusowo  D¹brówka (ul. Zakrzewska),
 2418P Batorowo  Wysogotowo (ul. Stefana
Batorego),
 2419P Sady  Lusowo,
 2420P Tarnowo Podgórne  Lusowo (ul.
Wierzbowa),
 2392P Tarnowo Podgórne  Wiêckowice (Tarnowo Podgórne  Jankowice  Lusówko),
 1890P Grzebienisko  Jankowice (Jankowice
 Ceradz Kocielny).
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. Szkolnej w Tarnowie
Podgórnym w ci¹gu drogi powiatowej nr
1872P.
Wobec powy¿szego podjêcie uchwa³y Rady Powiatu
w Poznaniu jest uzasadnione.
Uchwa³a nr XXXVI/300/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na nabycie przez Powiat Poznañski nieruchomoci gruntowych po³o¿onych w miejscowoci Lusówko, gmina Tarnowo
Podgórne.
Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz.U.
z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558; nr 113, poz.
984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz. 1688; nr 214,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

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) Rada
Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
Rada Powiatu w Poznaniu wyra¿a zgodê na nabycie
na rzecz Powiatu Poznañskiego nieruchomoci gruntowych po³o¿onych w m. Lusówko gmina Tarnowo
Podgórne niezbêdnych pod przebudowê drogi powiatowej nr 2392P:
 obrêb Lusówko gm. Tarnowo Podgórne, arkusz
mapy l, dzia³ka nr ...........* o pow. 139 m2, która zosta³a wydzielona z dzia³ki ...........*, zapisanej w KW ....................*, stanowi¹ca w³asnoæ
..........................*,
 obrêb Lusówko gm. Tarnowo Podgórne, arkusz
mapy 1, dzia³ka nr ...........* o pow. 13 m 2, która
zosta³a wydzielona z dzia³ki ...........*, zapisanej
w KW ....................*, stanowi¹ca w³asnoæ
..........................*,
 obrêb Lusówko gm. Tarnowo Podgórne, arkusz
mapy 1, dzia³ka nr ..............* o pow. 21 m2,
dzia³ka nr ..............* o pow. 290 m2, dzia³ka
nr ..............* o pow. 34 m2, dzia³ka nr ...........*
o pow. 374 m2, dzia³ka nr ............* o pow. 35 m2,
dzia³ka nr .................* o pow. 112 m2, które
zosta³y wydzielone z dzia³ek kolejno o numerach:
........................................*, zapisanych w KW
.................................*, stanowi¹ce wspó³w³asnoæ:
1. ...................................* w udziale 2059/10000,
2. ...................................* w udziale 2059/10000,
3. ...................................* w udziale 2382/10000,
4. ...................................* w udziale 3500/10000,
 obrêb Lusówko gm. Tarnowo Podgórne, arkusz
mapy 1, dzia³ka nr 126/3 o pow. 54 m2, która zosta³a wydzielona z dzia³ki 126/2, zapisanej w KW
PO1P/00187267/7, stanowi¹ca w³asnoæ Gminy
Tarnowo Podgórne,
 obrêb Lusówko gm. Tarnowo Podgórne, arkusz
mapy 1, dzia³ka nr 127/3 o pow. 23 m2, dzia³ka
nr 127/5 o pow. 4216 m2, które zosta³y wydzielone odpowiednio z dzia³ki 127/1 i z dzia³ki
nr 127/2, zapisanych w KW PO1P/00122405/4,
stanowi¹ce w³asnoæ Gminy Tarnowo Podgórne,
 obrêb Lusówko gm. Tarnowo Podgórne, arkusz
mapy 1, dzia³ka nr 161/1 o pow. 16 m2, która zosta³a wydzielona z dzia³ki 161, zapisanej w KW
PO1P/00248524/3, stanowi¹ca w³asnoæ Gminy
Tarnowo Podgórne.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 2.
 Nabycie dzia³ki nr ...........* nast¹pi za kwotê
6.255,00 z³,
 nabycie dzia³ki nr .........* nast¹pi za kwotê
585,00 z³,
 nabycie dzia³ki nr .........* nast¹pi za kwotê 1,00 z³,
 nabycie dzia³ki nr .........* nast¹pi za kwotê 1,00 z³,
 nabycie dzia³ki nr .........* nast¹pi za kwotê 1,00 z³,
 nabycie dzia³ki nr .........* nast¹pi za kwotê 1,00 z³,
 nabycie dzia³ki nr .........* nast¹pi za kwotê 1,00 z³,
 nabycie dzia³ki nr .........* nast¹pi za kwotê 1,00 z³,
 nabycie dzia³ki nr 126/3 nast¹pi w wyniku przekazania gruntu przez Gminê Tarnowo Podgórne
w drodze darowizny,
 nabycie dzia³ki nr 127/3 nast¹pi w wyniku przekazania gruntu przez Gminê Tarnowo Podgórne
w drodze darowizny,
 nabycie dzia³ki nr 127/5 nast¹pi w wyniku przekazania gruntu przez Gminê Tarnowo Podgórne
w drodze darowizny,
 nabycie dzia³ki nr 161/1 nast¹pi w wyniku przekazania gruntu przez Gminê Tarnowo Podgórne
w drodze darowizny.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 12, pkt 8, lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym Rada Powiatu
w Poznaniu nie okreli³a zasad nabywania, zbywania
i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na czas oznaczony d³u¿szy ni¿ 3 lata lub na czas nieoznaczony. W zwi¹zku
z powy¿szym w celu realizacji przebudowy drogi
powiatowej nr 2392P konieczne jest wyra¿enie zgody na nabycie nieruchomoci gruntowych po³o¿onych w miejscowoci Lusówko, gm. Tarnowo
Podgórne:
 Dzia³ka ..............* o pow. 139 m2 zosta³a wydzielona z dzia³ki ..............*, obrêb Lusówko
gm. Tarnowo Podgórne arkusz mapy 1, stanowi¹cej w³asnoæ ........................*, zapisana
w KW ...............*.
Dzia³ka ..............* zostanie zagospodarowana pod
przebudowê drogi powiatowej nr 2392P na podstawie
decyzji WZPGN 7331-1-6/06 o ustaleniu lokalizacji
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inwestycji celu publicznego, wydanej przez Wójta
Gminy Tarnowo Podgórne.
W dniu 23 wrzenia 2009 r. Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne wyda³ decyzjê WZPGN 7430-89/3/2009
zatwierdzaj¹c¹ podzia³ przedmiotowej nieruchomoci.
Cena nabycia przedmiotowej nieruchomoci wynosi 6.255,00 z³, tj. 45,00 z³ za m 2.
 Dzia³ka ..............* o pow. 13 m2 zosta³a wydzielona z dzia³ki ..............*: obrêb Lusówko
gm. Tarnowo Podgórne, arkusz mapy 1, stanowi¹cej w³asnoæ .....................*, zapisana
w KW ...............*.
Dzia³ka ..............* zostanie zagospodarowana pod
przebudowê drogi powiatowej nr 2392P na podstawie decyzji WZPGN 7331-1-6/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez
Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
W dniu 23 wrzenia 2009 r. Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne wyda³ decyzjê WZPGN 7430-89/2/2009
zatwierdzaj¹c¹ podzia³ przedmiotowej nieruchomoci. Cena nabycia przedmiotowej wynosi 585,00 z³,
tj. 45,00 z³ za m2.
 Dzia³ka ..............* o pow. 21 m2, dzia³ka ..............* o pow. 290 m2, dzia³ka ..............*
o pow. 34 m2, dzia³ka ..............* o pow. 374 m2,
dzia³ka ..............* o pow. 35 m2, dzia³ka ...........*
o pow. 112 m2 zosta³y wydzielone z dzia³ek
kolejno o numerach .......................................*,
obrêb Lusówko gm. Tarnowo Podgórne, arkusz
mapy 1, zapisane w KW ................................*,
stanowi¹ce wspó³w³asnoæ:
1. ..............................* w udziale 2059/10000,
2. ..............................* w udziale 2059/10000,
3. ..............................* w udziale 2382/10000,
4. ..............................* udzia³ 3500/10000.
Dzia³ki ..............................* zostan¹ zagospodarowane pod przebudowê drogi powiatowej nr 2392P na
podstawie decyzji WZPGN 7331-1-6/06 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej
przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
W dniach 2-3 wrzenia 2009 r. Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne wyda³ decyzjê WZPGN 7430-89/2/2009 zatwierdzaj¹c¹ podzia³ przedmiotowych nieruchomoci.
Cena nabycia przedmiotowych nieruchomoci
o ³¹cznej powierzchni 866 m2 wynosi symboliczn¹
z³otówkê.
 Dzia³ka 126/3 o pow. 54 m2 zosta³a wydzielona
z dzia³ki 126/2: obrêb Lusówko gm. Tarnowo
Podgórne, arkusz mapy 1, stanowi¹cej w³asnoæ
Gminy Tarnowo Podgórne, zapisana w KW
PO1P/00187267/7.
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Dzia³ka 126/3 zostanie zagospodarowana pod przebudowê drogi powiatowej nr 2392P na podstawie
decyzji WZPGN 7331-1-6/06 wydanej przez Wójta
Gminy Tarnowo Podgórne. W dniu 23 wrzenia
2009 r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wyda³ decyzjê WZPGN 7430-89/5/2009 zatwierdzaj¹c¹ podzia³
przedmiotowej nieruchomoci.
Przedmiotowa dzia³ka zostanie przekazana nieodp³atnie na rzecz Powiatu Poznañskiego przez Gminê Tarnowo Podgórne.
 Dzia³ka 127/3 o pow. 23 m2 zosta³a wydzielona
z dzia³ki 127/1: obrêb Lusówko gm. Tarnowo
Podgórne, arkusz mapy 1, stanowi¹cej w³asnoæ
Gminy Tarnowo Podgórne, zapisana w KW
PO1P/00122405/4.
Dzia³ka 127/3 zostanie zagospodarowana pod przebudowê drogi powiatowej nr 2392P na podstawie
Decyzji WZPGN 7331-1-6/06 wydanej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. W dniu 23 wrzenia
2009 r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wyda³ decyzjê WZPGN 7430-89/5/2009 zatwierdzaj¹c¹ podzia³
przedmiotowej nieruchomoci.
Przedmiotowa dzia³ka zostanie przekazana nieodp³atnie na rzecz Powiatu Poznañskiego przez Gminê Tarnowo Podgórne.
 Dzia³ka 127/5 o pow. 4216 m2 zosta³a wydzielona z dzia³ki 127/2: obrêb Lusówko gm. Tarnowo
Podgórne, arkusz mapy 1, stanowi¹cej w³asnoæ
Gminy Tarnowo Podgórne, zapisana w KW
PO1P/00122405/4.
Dzia³ka 127/5 zostanie zagospodarowana pod przebudowê drogi powiatowej nr 2392P na podstawie
decyzji WZPGN 7331-1-6/06 wydanej przez Wójta
Gminy Tarnowo Podgórne. W dniu 23 wrzenia
2009 r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wyda³ decyzjê WZPGN 7430-89/5/2009 zatwierdzaj¹c¹ podzia³
przedmiotowej nieruchomoci.
Przedmiotowa dzia³ka zostanie przekazana nieodp³atnie na rzecz Powiatu Poznañskiego przez Gminê Tarnowo Podgórne.
 Dzia³ka 161/1 o pow. 16 m2 zosta³a wydzielona
z dzia³ki 161: obrêb Lusówko gm. Tarnowo Podgórne, arkusz mapy 1, stanowi¹cej w³asnoæ
Gminy Tarnowo Podgórne, zapisana w KW
PO1P/00248524/3.
Dzia³ka 161/1 zostanie zagospodarowana pod przebudowê drogi powiatowej nr 2392P na podstawie
decyzji WZPGN 7331-1-6/06 wydanej przez Wójta
Gminy Tarnowo Podgórne. W dniu 23 wrzenia
2009 r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wyda³ decyzjê WZPGN 7430-89/5/2009 zatwierdzaj¹c¹ podzia³
przedmiotowej nieruchomoci.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Przedmiotowa dzia³ka zostanie przekazana nieodp³atnie na rzecz Powiatu Poznañskiego przez Gminê Tarnowo Podgórne.
Koszty nabycia powy¿szych nieruchomoci zostan¹
pokryte z planu finansowego ZDP w Poznaniu.
Wobec powy¿szego podjêcie niniejszej uchwa³y jest
zasadne.
* Wy³¹czenia dokonano na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z pón. zm.).

Uchwa³a nr XXXVI/301/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y nr XXX/233/III/
2009 Rady Powiatu Poznañskiego z dnia 27
maja 2009 r. w sprawie wyra¿enia zgody na
przyjêcie darowizny prawa w³asnoci nieruchomoci po³o¿onej w Murowanej Golinie, stanowi¹cej dzia³kê nr 266/26 na rzecz Powiatu
Poznañskiego.
Na podstawie art. 12, pkt 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) oraz art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603; nr 281,
poz. 2782; Dz.U. z 2005 r. nr 130, poz. 1087; nr 169,
poz. 1420; nr 175, poz. 1459; Dz.U. z 2006 r. nr 104,
poz. 708; nr 220, poz. 1600 i 1601; Dz.U. z 2007 r. nr
69, poz. 468; nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.
nr 59, poz. 369; nr 220, poz. 1412) Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale nr XXX/233/III/2009 Rady Powiatu
Poznañskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie
wyra¿enia zgody na przyjêcie darowizny prawa w³asnoci nieruchomoci po³o¿onej w Murowanej
Golinie, stanowi¹cej dzia³kê nr 266/26, na rzecz
Powiatu Poznañskiego wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w §1 zapis PO1P/00157956/5 zastêpuje siê zapisem PO1P/00242931/7.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 2.
Pozosta³e postanowienia uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 4.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Rada Miejska w Murowanej Golinie uchwa³¹
nr XXIII/232/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. wyrazi³a zgodê na przekazanie w drodze darowizny
prawa w³asnoci nieruchomoci, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dzia³ka nr 266/26
o pow. 1160 m2 na rzecz Powiatu Poznañskiego.
W akcie notarialnym nr rep. A 2753/2008 z dnia
29 kwietnia 2008 r. wniesiono do S¹du Rejonowego
Poznañ-Stare Miasto w Poznaniu Wydzia³ V Ksi¹g
Wieczystych o od³¹czenie z ksiêgi wieczystej KW
nr PO1P/00157956/5 dzia³ki nr 266/26 o powierzchni 0,1160 ha oraz o za³o¿enie dla niej nowej ksiêgi
wieczystej.
Dla powy¿szej dzia³ki za³o¿ono z dniem 6 czerwca
2008 r. now¹ ksiêgê wieczyst¹ KW nr PO1P/
00242931/7.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e na dzieñ podpisania uchwa³y nr XXX/233/III/2009 Rady Powiatu Poznañskiego przedmiotowa dzia³ka by³a ujawniona w ksiêdze
wieczystej KW nr PO1P/00242931/7, zmiana powo³anej uchwa³y jest konieczna i uzasadniona.
Uchwa³a nr XXXVI/302/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: wyra¿enia opinii dotycz¹cej zmiany
we wniosku Starosty Poznañskiego o dofinansowanie utworzenia w ramach Powiatowego Urzêdu Pracy w Poznaniu Centrum Aktywizacji
Zawodowej.
Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 17 oraz 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,
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poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223,
poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753) oraz art. 30,
ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33), oraz art. 9b, ust. 1
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity:
Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415; nr 70, poz. 416; nr 171,
poz. 1056; nr 216, poz. 1367; nr 237, poz. 1654;
Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33; nr 69, poz. 595; nr 91,
poz. 742; nr 97, poz. 800; nr 115, poz. 964; nr 125,
poz. 1035; nr 127, poz. 1052) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:

zaopiniowa³a Wniosek Starosty Poznañskiego o dofinansowanie utworzenia w ramach Powiatowego
Urzêdu Pracy w Poznaniu Centrum Aktywizacji
Zawodowej.
W pkt 6.1. Wniosku okrelono zak³adany termin
wykonawczy CAZ na miesi¹c listopad 2009 r.
W zwi¹zku z brakiem mo¿liwoci realizacji projektu
wykonawczego CAZ w terminie okrelonym w ww.
punkcie konieczne jest wprowadzenie korekty terminu na styczeñ 2010 rok i zatwierdzenie przez Radê
Powiatu w Poznaniu.
Wobec powy¿szego podjêcie niniejszej uchwa³y jest
uzasadnione.

§ 1.
Rada Powiatu w Poznaniu pozytywnie opiniuje zmianê
we wniosku Starosty Poznañskiego o dofinansowanie
ze rodków Funduszu Pracy pozostaj¹cych w dyspozycji ministra w³aciwego do spraw pracy do wysokoci
80% kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej, nie wiêcej ni¿ 80-krotnoæ przeciêtnego wynagrodzenia obowi¹zuj¹cego w kwartale bezporednio
poprzedzaj¹cym finansowanie tych kosztów.

Uchwa³a nr XXXVI/303/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2009 r.

§ 2.
1. Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej,
o którym mowa w § 1, powinno nast¹piæ do dnia
1 stycznia 2010 r.
2. Planowana wartoæ projektu powinna wynosiæ
242.487,20 z³, kwota dofinansowana z FP
193.900,00 z³, kwota wk³adu w³asnego 48.587,20 z³.
§ 3.
Centrum Aktywizacji Zawodowej wyodrêbnione
zostanie w ramach Powiatowego Urzêdu Pracy w Poznaniu jako wyspecjalizowana komórka organizacyjna Powiatowego Urzêdu Pracy w Poznaniu, która
realizowaæ bêdzie zadania w zakresie us³ug rynku
pracy oraz instrumentów rynku pracy.
§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Powiatowego Urzêdu Pracy w Poznaniu.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
Rada Powiatu w Poznaniu uchwa³¹ nr XXXV/292/
III/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. pozytywnie
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w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasaj¹cych z up³ywem roku bud¿etowego 2009
oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.
Na podstawie art. 191, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
nr 249, poz. 2104 ze zm.: Dz.U. z 2005 r. nr 169,
poz. 1420; Dz.U. z 2006 r. nr 45, poz. 319; nr 104,
poz. 708; nr 170, poz. 1217 i 1218; nr 187, poz.
1381; nr 249, poz. 1832; Dz.U. z 2007 r. nr 82, poz.
560; nr 88, poz. 587; nr 115, poz. 791; nr 140, poz.
984; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1112; nr 209, poz.
1317; nr 216, poz. 1370; nr 227, poz. 1505; Dz.U.
z 2009 r. nr 19, poz. 100; nr 62, poz. 504; nr 72,
poz. 619; nr 79, poz. 666) oraz art. 12, pkt 11 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; 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) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
Ustala siê wykaz wydatków zamieszczonych w bud¿ecie Powiatu Poznañskiego niewygasaj¹cych z up³ywem roku bud¿etowego 2009, w wysokoci ogó³em
1.113.052 z³, w tym:
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Lp.

Wykaz wydatków

1.

2.

1.

Dokumentacje

Klasyfikacja
bud¿etowa

Wydatki
ogó³em

3.

4.

 w tym wydatki
maj¹tkowe

Ostateczny termin
wydatkowania rodków

5.

6.

600-60014

189.489 z³

189.489 z³

30.06.2010 r.

750-75020

180.000 z³

180.000 z³

30.03.2010 r.

851-85149

702.785 z³

0

31.07.2010 r.

853-85333

40.778 z³

22.141 z³

31.03.2010 r.

1.113.052 z³

391.630 z³

projektowe dotycz¹ce
przebudowy dróg
powiatowych
2.

Uruchomienie centrali
telefonicznej wraz
z oprogramowaniem
w budynku przy
ul. S³owackiego

3.

Realizacja programu
zdrowotnego w zakresie
profilaktyki raka
szyjki macicy

4.

Utworzenie Centrum
Aktywizacji Zawodowej
w Powiatowym
Urzêdzie Pracy
Razem

§ 2.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 3.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
W zwi¹zku z realizacj¹ niektórych zadañ bud¿etu
roku 2009, których termin zakoñczenia przewidywany jest na rok 2010, podjêcie powy¿szej uchwa³y jest
zasadne i pozwoli na zabezpieczenie rodków finansowych poza rodkami bud¿etu roku 2010.
1. Poz. nr 1  189.489 z³, w tym:
1) wykonanie dokumentacji technicznej dotycz¹cej przebudowy drogi powiatowej nr 2407P
Kozieg³owy  Swarzêdz na odcinku Gruszczyn  Swarzêdz  60.329 z³,
2) wykonanie dokumentacji technicznej dotycz¹cej przebudowy drogi powiatowej nr 2410P
Swarzêdz  roda na odcinku w m. Kleszczewo  54.290 z³,
3) wykonanie dokumentacji technicznej dotycz¹cej budowy wêz³a drogowego w miejscowoci Paczkowo  74.870 z³.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

2. Poz. nr 2 dotyczy zakupu centrali telefonicznej,
oprogramowania i zakupu modu³u macierzy. Ze
wzglêdu na realizacjê procedury uruchomionej
na prze³omie listopada i grudnia (termin realizacji 5 tygodni od podpisania umowy) uruchomienie us³ug i dostawa sprzêtu nast¹pi
w styczniu 2010 r.
3. Poz. nr 3 dotyczy realizacji programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy.
W padzierniku i listopadzie zosta³a przeprowadzona pierwsza seria szczepieñ za ³¹czn¹ kwotê
326.816 z³, w tym ze rodków powiatu 297.214 z³
i ze rodków gmin 29.602 z³. Druga seria szczepieñ zostanie przeprowadzona w grudniu 2009
i styczniu 2010 r., natomiast trzecia w kwietniu
i maju 2010 r. Pozosta³a kwota niezbêdna do zrealizowania zadania  702.785 z³. pochodzi ze
rodków w³asnych Powiatu.
4. Poz. nr 4 dotyczy koniecznoci zabezpieczenia
rodków zwi¹zanych z uruchomieniem Centrum
Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzêdzie
Pracy. Koniecznoæ ta wynika z art. 30 zmienionej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. rodki te pochodz¹ z planu finansowego Powiatowego Urzêdu Pracy. £¹czna kwota
wydatków przewidziana na to zadanie wynosi

styczeñ 2010

15

242.488 z³, w tym wk³ad w³asny planowany jest
na poziomie 20% i wynosi 48.588 z³, z tego wydatki niewygasaj¹ce w roku 2009  40.778 z³, natomiast rodki w kwocie 7.810 z³ zabezpieczone
bêd¹ w planie finansowym na rok 2010 Powiatowego Urzêdu Pracy w Poznaniu. Pozosta³e 80%
rodków w kwocie 193.900 z³ na realizacjê powy¿szego zadania pochodziæ bêdzie z Funduszu
Pracy.
Uchwa³a nr XXXVI/304/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmiany bud¿etu Powiatu Poznañskiego
na rok 2009.
Na podstawie: art. 12, pkt 5 oraz pkt 8 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.:
Dz.U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; nr 62, poz. 558;
nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 200, poz.
1688; nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz.
1568; Dz.U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055; Dz.U.
z 2007 r. nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. nr 180,
poz. 1111), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.: Dz.U.
z 2005 r. nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 r. nr 45,
poz. 319; nr 104, poz. 708; nr 170, poz. 1217 i 1218;
nr 187, poz. 1381; nr 249, poz. 1832; Dz.U. z 2007 r.
nr 82, poz. 560; nr 88, poz. 587; nr 115, poz. 791;
nr 140, poz. 984; Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1112)
Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co nastêpuje:
§ 1.
W uchwale nr XXV/198/III/2008 z dnia 17 grudnia
2008 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2009, zmienionej uchwa³¹ Rady
z dnia 28 stycznia 2009 r. nr XXVI/209/III/2009,
uchwa³¹ Rady z dnia 23 lutego 2009 r. nr XXVII/
214/III/2009, uchwa³¹ Rady z dnia 25 marca 2009 r.
nr XXVIII/223/III/2009, uchwa³¹ Zarz¹du nr 1656/
2009 z dnia 31 marca 2009 r., uchwa³¹ Rady z dnia
29 kwietnia 2009 r. nr XXIX/231/III/2009, uchwa³¹ Rady z dnia 27 maja 2009 r. nr XXX/239/III/2009,
uchwa³¹ Rady z dnia 23 czerwca 2009 r. nr XXXI/
252/III/2009, uchwa³¹ Zarz¹du z dnia 30 czerwca
2009 r. nr 1903/2009, uchwa³¹ Rady z dnia 26 sierpnia 2009 r. nr XXXII/270/III/2009, zmienionej
uchwa³¹ Zarz¹du z dnia 31 sierpnia 2009 r. nr 2056/
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2009, uchwa³¹ Rady z dnia 30 wrzenia 2009 r. nr
XXXIII/279/III/2009, uchwa³¹ Rady z dnia 28 padziernika 2009 r. nr XXXIV/289/III/2009, uchwa³¹
Rady z dnia 25 listopada 2009 r. nr XXXV/297/III/
2009 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W paragrafie 1 uchwa³y bud¿etowej:
1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu Powiatu Poznañskiego o kwotê 983.926 z³, które po zmianach
wynosz¹ 172.411.154 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1), w tym:
1) zwiêksza siê dochody bie¿¹ce o kwotê 984.451 z³,
które po zmianach wynosz¹ 165.475.614 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1A),
2) zmniejsza siê dochody maj¹tkowe o kwotê
525 z³, które po zmianach wynosz¹ 6.935.540 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1B).
§ 2.
W paragrafie 2 uchwa³y bud¿etowej:
1. Zwiêksza siê o kwotê 983.926 z³ wydatki bud¿etu
Powiatu Poznañskiego, które po zmianach
wynosz¹ 185.117.167 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2), w tym:
2. W wydatkach okrelonych w § 2, ust. 1 zmienia siê:
1) zwiêksza siê o kwotê 185.203 z³ wydatki bie¿¹ce,
które po zmianach wynosz¹ 155.376.843 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem 2A), w tym:
a) zmniejsza siê o kwotê 234.831 z³ wydatki
na wynagrodzenia i pochodne, które po
zmianach wynosz¹ 74.064.473 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 3),
c) zwiêksza siê o kwotê 685 z³ dotacje oraz
wp³aty do bud¿etu pañstwa, które po zmianach wynosz¹ 15.516.708 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 5),
2) zwiêksza siê o kwotê 798.723 z³ wydatki
maj¹tkowe, które po zmianach wynosz¹
29.740.324 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6).
3. Zwiêksza siê o kwotê 5.770 z³ wydatki na realizacjê projektów ze rodków pomocowych, które
po zmianach wynosz¹ 7.726.213 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 7).
§ 3.
W paragrafie 5 uchwa³y bud¿etowej:
Zmienia siê plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego  Powiatowego Orodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z za³¹cznikiem nr 11).
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

§ 4.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§ 5.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uzasadnienie:
DOCHODY
Dochody bud¿etu Powiatu Poznañskiego zwiêksza
siê o kwotê 983.926 z³, z tego:
1. W dz. 600, rozdz. 60014  Drogi publiczne
powiatowe, zwiêksza siê wysokoæ dochodów
realizowanych przez Zarz¹d Dróg Powiatowych
o kwotê ogó³em 85.150 z³, z tego:
a) w § 0570  Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od osób fizycznych  zwiêkszenie o kwotê 74.850 z³,
b) w § 0580  Grzywny i inne kary pieniê¿ne od
osób prawnych  zwiêkszenie o kwotê 7.980 z³,
c) w § 0690  Wp³ywy z ró¿nych op³at  zwiêkszenie o kwotê 20 z³,
d) w § 0970  Wp³ywy z ró¿nych dochodów 
zwiêkszenie o kwotê 2.300 z³.
2. W dz. 758, rozdz. 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe, zwiêksza siê wysokoæ planowanych
dochodów o kwotê 878.723 z³ z tytu³u niewykorzystanych rodków przeznaczonych na wydatki
niewygasaj¹ce z 2008 roku, dotycz¹ce:
 zakupu rega³ów do archiwum zak³adowego,
 inwestycji i remontów w budynku przy
ul. S³owackiego 8 w Poznaniu,
 modernizacji piwnic w budynku przy
ul. S³owackiego 8 w Poznaniu.
3. W dz. 801, rozdz. 80120  Licea ogólnokszta³c¹ce, zwiêksza siê wysokoæ dochodów o kwotê
ogó³em 13.128 z³, z tego:
a) w § 0690  Wp³ywy z ró¿nych op³at  zwiêkszenie o kwotê 90 z³:
 LO Puszczykowo  zwiêkszenie o kwotê
79 z³,
 LO Kórnik  zwiêkszenie o kwotê 11 z³ 
duplikaty wiadectw,
b) w § 0750  Wp³ywy z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych  zwiêkszenie o kwotê
9.832 z³:
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 LO Puszczykowo  zwiêkszenie o kwotê
1.240 z³,
 LO Kórnik  zwiêkszenie o kwotê 1.222 z³,
 ZS w Bolechowie  zwiêkszenie o kwotê
7.970 z³,
 ZS nr 2 w Swarzêdzu  zmniejszenie
o kwotê 600 z³,
c) w § 0920  Pozosta³e odsetki  zwiêkszenie
o kwotê 75 z³ w ZS w Bolechowie,
d) w § 0960  Otrzymane spadki, zapisy i darowizny  zwiêkszenie o kwotê 1.300 z³ w ZS
w Bolechowie,
e) w § 0970  Wp³ywy z ró¿nych dochodów 
zwiêkszenie o kwotê 1.831 z³:
 LO Kórnik  zwiêkszenie o kwotê 1.013 z³
 prowizja z PZU,
 ZS w Bolechowie  zwiêkszenie o kwotê
818 z³.
4. W dz. 801, rozdz. 80130  Szko³y zawodowe,
zwiêksza siê wysokoæ dochodów o kwotê ogó³em 1.975 z³ w ZS w Rokietnicy, z tego:
a) w § 0690  Wp³ywy z ró¿nych op³at  zwiêkszenie o kwotê 1.500 z³,
b) w § 0870  Wp³ywy ze sprzeda¿y sk³adników
maj¹tkowych  zmniejszenie o kwotê 525 z³,
c) w § 0920  Pozosta³e odsetki  zwiêkszenie
o kwotê 1.000 z³.
5. W dz. 854, rozdz. 85410  Internaty i bursy szkolne, zwiêksza siê wysokoæ dochodów o kwotê
ogó³em 4.950 z³, z tego:
a) w § 0690  Wp³ywy z ró¿nych op³at  zmniejszenie o kwotê 500 z³ w ZS w Rokietnicy,
b) w § 0750  Wp³ywy z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych  zwiêkszenie o kwotê
5.450 z³:
 kwota 450 z³  z tytu³u wynajmu pomieszczeñ w internacie LO w Puszczykowie,
 kwota 5.000 z³  z tytu³u wynajmu pomieszczeñ w internacie w ZS w Rokietnicy.
WYDATKI
Wydatki bud¿etu Powiatu Poznañskiego zwiêksza
siê o kwotê 983.926 z³, z tego:
I. W wydatkach z zakresu administracji rz¹dowej
wprowadza siê zmiany:
1. W dz. 710, rozdz. 71015  Inspektoraty nadzoru
budowlanego, przenosi siê rodki finansowe
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w kwocie 44.318 z³ z pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych na wydatki na wynagrodzenia
i pochodne w celu dostosowania planu do potrzeb
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
2. W dz. 853, rozdz. 85321  Zespo³y ds. orzekania
o niepe³nosprawnoci, przenosi siê rodki finansowe w kwocie 110 z³ z pozosta³ych wydatków
bie¿¹cych na wydatki na wynagrodzenia
i pochodne w celu dostosowania planu na odpis
na ZFS w Powiatowym Zespole ds. Orzekania
o Niepe³nosprawnoci.
II. Wydatki na zadania w³asne zwiêksza siê o kwotê 983.926 z³, zmiany obejmuj¹:
1. W dz. 700, rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami, zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych (§ 6050) o kwotê 300.000 z³
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.
Inwestycje i remonty w budynku przy ul. S³owackiego 8 w Poznaniu.
2. W dz. 750, rozdz. 75020  Starostwa powiatowe,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê ogó³em 701.814 z³, zmiany obejmuj¹:
a) przenosi siê rodki finansowe w kwocie 7.000 z³
z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na
pozosta³e wydatki bie¿¹ce, z tego 5.000 z³ w celu
dostosowania planu na odpis na ZFS
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, pozosta³e 2.000 z³ na wydatki zwi¹zane z obs³ug¹
uroczystoci,
b) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 203.091 z³
z przeznaczeniem na zakup us³ug w Starostwie Powiatowym w Poznaniu,
c) zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych (§ 6050) o kwotê 358.723 z³
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
pn. Modernizacja piwnic w budynku przy
ul. S³owackiego 8 w Poznaniu,
d) zwiêksza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych (§ 6060) o kwotê 140.000 z³
z przeznaczeniem na zakup rega³ów archiwalnych do budynku przy ul. S³owackiego 8.
3. W dz. 750, rozdz. 75095  Pozosta³a dzia³alnoæ,
zmniejsza siê wysokoæ wydatków maj¹tkowych
(§ 6050) o kwotê 4.996 z³ w zwi¹zku z przeniesieniem planowanych wydatków do rozdz. 80195
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 Pozosta³a dzia³alnoæ, z przeznaczeniem na
wydatki zwi¹zane z opracowaniem studium wykonalnoci dot. projektu pn. Renowacja i konserwacja zbiorów tyflologicznych SOSW
w Owiñskach celem utworzenia sta³ej ekspozycji wystawienniczej.
4. W dz. 801, zwiêksza siê wysokoæ wydatków na
wynagrodzenia i pochodne o kwotê 14.000 z³
z przeznaczeniem na wydatki osobowe w ZS
w Bolechowie w zwi¹zku utworzeniem od
1 wrzenia 2009 r. 2 nowych oddzia³ów, z tego:
a) w rozdz. 80120  Licea ogólnokszta³c¹ce,
zwiêkszenie o kwotê 5.000 z³,
b) w rozdz. 80130  Szko³y zawodowe, zwiêkszenie o kwotê 9.000 z³.
5. W dz. 801, rozdz. 80120  Licea ogólnokszta³c¹ce, zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê
13.128 z³, z tego:
a) zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 10.163 z³ z tytu³u zwiêkszenia
planowanych dochodów w ZS w Bolechowie,
b) zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
o kwotê 2.246 z³ z tytu³u zwiêkszenia planowanych dochodów w LO w Kórniku,
c) zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych
o kwotê 1.319 z³ z tytu³u zwiêkszenia planowanych dochodów w LO w Puszczykowie,
d) zmniejszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 600 z³ z tytu³u zmniejszenia
planowanych dochodów w ZS nr 2 w Swarzêdzu.
6. W dz. 801, w rozdz. 80130  Szko³y zawodowe,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê 4.475 z³,
zmiany obejmuj¹:
a) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 4.475 z³ w zwi¹zku ze
zwiêkszeniem planowanych dochodów w ZS
w Rokietnicy,
b) przenosi siê rodki finansowe w kwocie
20.000 z³ z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozosta³e wydatki bie¿¹ce z przeznaczeniem na zakup mebli, zestawu
multimedialnego oraz sfinansowanie wydatków na ogrzewanie i pozosta³e us³ugi w ZS
w Rokietnicy.
7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSW w Mosinie przenosi siê rodki finansowe w kwocie
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

4.000 z³ z rozdz. 85403  Specjalne orodki
szkolno-wychowawcze, do rozdz. 80111  Gimnazja specjalne, z przeznaczeniem na zakup wizualizera wraz z oprzyrz¹dowaniem, który umo¿liwi
prezentacje multimedialne na zajêciach lekcyjnych.
8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Mosinie
przenosi siê rodki finansowe pomiêdzy rozdzia³ami klasyfikacji bud¿etowej, zmiany obejmuj¹:
a) w rozdz. 80120  Licea ogólnokszta³c¹ce:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zwiêkszenie o kwotê 48.000 z³,
b) w rozdz. 80130  Szko³y zawodowe:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zwiêkszenie o kwotê 10.000 z³,
c) w rozdz. 80140  Centra kszta³cenia ustawicznego i praktycznego:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zmniejszenie o kwotê 38.000 z³,
d) w rozdz. 85410  Internaty i bursy szkolne:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zmniejszenie o kwotê 20.000 z³.
9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSW w Mosinie przenosi siê rodki finansowe pomiêdzy
grupami wydatków oraz pomiêdzy rozdzia³ami
klasyfikacji bud¿etowej, zmiany obejmuj¹:
a) w rozdz. 80102  Szko³y podstawowe specjalne:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zwiêkszenie o kwotê 33.370 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce  zmniejszenie
o kwotê 7.000 z³,
b) w rozdz. 80111  Gimnazja specjalne:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zmniejszenie o kwotê 21.892 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce  zwiêkszenie
o kwotê 752 z³,
c) w rozdz. 80134  Szko³y zawodowe specjalne:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zwiêkszenie o kwotê 1.500 z³,
d) w rozdz. 85403  Specjalne orodki szkolno-wychowawcze:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zmniejszenie o kwotê 6.338 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce  zmniejszenie
o kwotê 392 z³.
10.Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSW w Owiñskach przenosi siê rodki finansowe pomiêdzy
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grupami wydatków oraz pomiêdzy rozdzia³ami
klasyfikacji bud¿etowej, zmiany obejmuj¹:
a) w rozdz. 80102  Szko³y podstawowe specjalne:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zwiêkszenie o kwotê 2.986 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce  zwiêkszenie
o kwotê 20.221 z³,
b) w rozdz. 80111  Gimnazja specjalne:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zwiêkszenie o kwotê 2.217 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce  zwiêkszenie
o kwotê 15.018 z³,
c) w rozdz. 80121  Licea ogólnokszta³c¹ce specjalne:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zwiêkszenie o kwotê 1.651 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce  zwiêkszenie
o kwotê 11.185 z³,
d) w rozdz.. 80124  Licea profilowane specjalne:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zwiêkszenie o kwotê 948 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce  zwiêkszenie
o kwotê 6.420 z³,
e) w rozdz. 80134  Szko³y zawodowe specjalne:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zwiêkszenie o kwotê 1.302 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce  zwiêkszenie
o kwotê 8.818 z³,
f) w rozdz. 85403  Specjalne orodki szkolno-wychowawcze:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zmniejszenie o kwotê 222.282 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce  zwiêkszenie
o kwotê 147.827 z³,
g) w rozdz. 85404  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:
 wydatki na wynagrodzenia i pochodne 
zwiêkszenie o kwotê 280 z³,
 pozosta³e wydatki bie¿¹ce  zwiêkszenie
o kwotê 3.409 z³.
11.W dz. 852, rozdz. 85218  Powiatowe centra
pomocy rodzinie, zmniejsza siê wysokoæ wydatków bie¿¹cych o kwotê 774 z³ w zwi¹zku z przeniesieniem rodków na wydatki w rozdz. 85395
 Pozosta³a dzia³alnoæ.
12.W dz. 853, rozdz. 85311  Rehabilitacja
zawodowa i spo³eczna osób niepe³nosprawnych,
przenosi siê rodki finansowe w kwocie 685 z³
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z pozosta³ych wydatków bie¿¹cych na wydatki na
dotacje z bud¿etu na finansowanie zadañ zleconych stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na dofinansowanie dzia³alnoci warsztatów terapii
zajêciowej.
13.W dz. 853, rozdz. 85395  Pozosta³a dzia³alnoæ,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków bie¿¹cych
o kwotê 774 z³ z przeznaczeniem na dofinansowanie wk³adu w³asnego do projektu pn. Pokonaæ wykluczenie, realizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
14.W dz. 854, rozdz. 85406  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zmniejsza siê wysokoæ
wydatków o kwotê 51.941 z³, zmiany obejmuj¹:
a) zmniejsza siê wysokoæ wydatków o kwotê
51.941 z³ w zwi¹zku ze zmniejszeniem planu
finansowego w PPP w Luboniu z tytu³u niewykorzystanych rodków na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w 2009 r. w kwocie
60.251 z³. Zwiêkszenie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 8.310 z³ dotyczy
sfinansowania wydatków zwi¹zanych z przejêciem i przystosowaniem nowych pomieszczeñ dla filii PPP w Buku,
b) przenosi siê rodki finansowe w kwocie 1.800 z³
z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na
pozosta³e wydatki bie¿¹ce z przeznaczeniem na
op³acenie us³ug informatycznych w PPP w Swarzêdzu.
15.W dz. 854, rozdz. 85410  Internaty i bursy szkolne, zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê
2.450 z³, z tego:
a) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 450 z³ z tytu³u
zwiêkszenia planowanych dochodów LO
w Puszczykowie,
b) zwiêksza siê wysokoæ pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 2.000 z³ z tytu³u
zwiêkszenia planowanych dochodów w ZS
w Rokietnicy.
WYDATKI NA PROGRAMY Z FUNDUSZY POMOCOWYCH
Zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê ogó³em
5.770 z³, z tego:
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1. W dz. 801, rozdz. 80195  Pozosta³a dzia³alnoæ,
zwiêksza siê wysokoæ wydatków o kwotê 4.996 z³
z przeznaczeniem na wydatki maj¹tkowe (§ 6058)
zwi¹zane z opracowaniem studium wykonalnoci dot. projektu pn. Renowacja i konserwacja
zbiorów tyflologicznych SOSW w Owiñskach
celem utworzenia sta³ej ekspozycji wystawienniczej.
2. W dz. 853, rozdz. 85395  Pozosta³a dzia³alnoæ, zwiêksza siê wysokoæ wydatków bie¿¹cych (§ 4309) o kwotê 774 z³ z przeznaczeniem
na dofinansowanie wk³adu w³asnego do projektu pn. Pokonaæ wykluczenie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poznaniu.
GOSPODARSTWO POMOCNICZE
W za³¹czniku nr 11 wprowadza siê zmiany w planie
przychodów i wydatków Powiatowego Orodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na rok
2009, tj. zwiêksza siê wysokoæ przychodów i wydatków o kwotê 1.000 z³, które po zmianach wynosz¹ 3.742.607 z³.
Uchwa³a nr XXXVI/305/III/2009
Rady Powiatu w Poznaniu
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: uchwalenia 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 roku 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; 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,
239, 258 i 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych oraz art. 166, 184,
ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze
zm.: Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1420; Dz.U.
z 2006 r. nr 45, poz. 319; nr 104, poz. 708; nr 170,
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poz. 1217 i 1218; nr 187, poz. 1381; nr 249, poz.
1832; Dz.U. z 2007 r. nr 82, poz. 560; nr 88, poz.
587; nr 115, poz. 791; nr 140, poz. 984; Dz.U.
z 2008 r. nr 180, poz. 1112; nr 209, poz. 1317;
nr 216, poz. 1370; nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r.
nr 19, poz. 100; nr 62, poz. 504; nr 72, poz. 619;
nr 79, poz. 666), w zwi¹zku z art. 121, ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz.U. nr 157,
poz. 1241) Rada Powiatu w Poznaniu uchwala, co
nastêpuje:
§ 1.
1. Ustala siê dochody bud¿etu Powiatu Poznañskiego w kwocie 178.355.318 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1), w tym:
1) dochody bie¿¹ce w kwocie 163.325.453 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1A),
2) dochody maj¹tkowe w kwocie 15.029.865 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1B).
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmuj¹
w szczególnoci:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej w kwocie 10.497.396 z³
(zgodnie z za³¹cznikami nr 1),
2) dotacje na realizacjê zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumieñ miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego w kwocie 8.908.500 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr
1C),
3) rodki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków z bud¿etu Unii
Europejskiej, a tak¿e innych rodków pochodz¹cych ze róde³ zagranicznych, niepodlegaj¹cych zwrotowi, w kwocie 7.279.367 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1D).
§ 2.
1. Uchwala siê wydatki bud¿etu Powiatu Poznañskiego w kwocie 206.577.852 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2), w tym:
1) wydatki bie¿¹ce w kwocie 158.100.646 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2A),
2) wydatki maj¹tkowe w wysokoci 48.477.206 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem 2B).
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, pkt. 1, obejmuj¹ w szczególnoci:
1) wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 10.497.396 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 2),
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2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne
w kwocie 77.694.525 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 3),
3) wydatki na realizacjê zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumieñ
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w kwocie 3.671.720 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 4),
4) wydatki na dotacje udzielane z bud¿etu oraz
wp³aty do bud¿etu pañstwa w kwocie
17.474.037 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 5),
w tym:
a) dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie
1.736.470 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 5A),
b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.615.100 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 5B),
c) wp³atê do bud¿etu pañstwa w kwocie
12.122.467 z³ (zgodnie z za³. nr 5C),
5) wydatki na obs³ugê d³ugu Powiatu Poznañskiego w kwocie 1.011.524 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2),
6) okrela siê wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków z bud¿etu Unii Europejskiej oraz innych
rodków pochodz¹cych ze róde³ zagranicznych, niepodlegaj¹cych zwrotowi
w kwocie 14.508.943 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 6).
§ 3.
1. Postanawia siê deficyt bud¿etu w kwocie
28.222.534 z³ sfinansowaæ przychodami z kredytu bankowego i po¿yczki.
2. Okrela siê ³¹czn¹ kwotê planowanych przychodów w kwocie 35.700.000 z³.
3. Okrela siê ³¹czn¹ kwotê planowanych rozchodów w kwocie 7.477.466 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 7).
§ 4.
Okrela siê plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego  Powiatowego Orodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
1) przychody w kwocie 3.933.280 z³,
2) wydatki w kwocie 3.933.280 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 8).
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§ 5.
Okrela siê plan przychodów i wydatków:
1. Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej:
1) przychody w kwocie 1.000.000 z³,
2) wydatki w kwocie 1.790.000 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 9).
2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym:
1) przychody w kwocie 4.150.000 z³,
2) wydatki w kwocie 4.845.000 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem nr 10).
§ 6.
Okrela siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (zgodnie z za³¹cznikiem
nr 11).
§ 7.
W bud¿ecie tworzy siê rezerwy w kwocie 505.066 z³,
w tym:
1) rezerwê ogóln¹ w kwocie 485.066 z³,
2) rezerwê celow¹ na realizacjê zadañ w³asnych
z zakresu zarz¹dzania kryzysowego w kwocie
20.000 z³.
§ 8.
Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych
kredytów i po¿yczek w kwocie 38.700.000 z³, z tego
na:
1) pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejciowego deficytu bud¿etu w kwocie 3.000.000 z³,
2) finansowanie planowanego deficytu bud¿etu
w kwocie 28.222.534 z³,
3) sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ
z tytu³u po¿yczek i kredytów w kwocie
7.477.466 z³.
§ 9.
Ustala siê sumê 16.500.000 z³, do której Zarz¹d Powiatu mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania na
rok 2011, z tytu³u realizacji zadañ okrelonych w za³¹czniku nr 12.
§10.
Upowa¿nia siê Zarz¹d do zaci¹gania zobowi¹zañ:
1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, okrelonych w za³¹czniku
nr 11,
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2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków z bud¿etu Unii Europejskiej
oraz innych rodków pochodz¹cych ze róde³ zagranicznych, niepodlegaj¹cych zwrotowi okrelonych w za³¹czniku nr 6,
3. z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna do zapewnienia ci¹g³oci
dzia³ania jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku nastêpnym.
§11.
Upowa¿nia siê Zarz¹d do:
1. zaci¹gania po¿yczek i kredytów w celu pokrycia
przejciowego deficytu bud¿etu, wystêpuj¹cego
w ci¹gu roku bud¿etowego 2010 do kwoty
3.000.000 z³,
2. dokonywania zmian w bud¿ecie Powiatu
Poznañskiego polegaj¹cych na dokonywaniu
przeniesieñ w planie wydatków pomiêdzy wyodrêbnionymi grupami wydatków oraz rozdzia³ami w obrêbie dzia³u klasyfikacji bud¿etowej
na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków maj¹tkowych, za wyj¹tkiem kreowania
nowych oraz za wyj¹tkiem dokonywania zmian
dotacji,
3. przekazywania uprawnieñ kierownikom jednostek podleg³ych Powiatowi Poznañskiemu do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których
realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna do
zapewnienia ci¹g³oci dzia³ania jednostki i termin
zap³aty up³ywa w roku nastêpnym,
4. lokowania wolnych rodków bud¿etowych na
rachunkach w innych bankach.
§12.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu w Poznaniu.
§13.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

n
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z pracy Zarz¹du Powiatu
o d 2 1 l i s t o p a d a d o 11 g r u d n i a 2 0 0 9 r.
Zarz¹d Powiatu odby³ 4 protoko³owane posiedzenia: 23 i 30 listopada oraz 4 i 8 grudnia 2009 r.
I UCHWA£Y PODJÊTE PRZEZ ZARZ¥D:
1. w sprawie uzgodnienia projektów planów
zagospodarowania przestrzennego  7 postanowieñ,
2. w sprawie zlecenia sporz¹dzenia aktualizacji
Operatu Przeciwpowodziowego dla powiatu poznañskiego firmie BIPROWODMEL
Sp. z o.o. z Poznania za kwotê 65.880,00 z³
brutto. Zapytanie ofertowe skierowane zosta³o
do 3 firm, odpowied otrzymano od dwóch
(oferowane ceny: 65.880,00 oraz 244.000,00 z³
brutto). rodki na realizacjê ww. zadania zosta³y uwzglêdnione w planie PFOiGW na
2010 r.,
3. w sprawie zlecenia sporz¹dzenia Programu
okresowych badañ jakoci gleby i ziemi dla
obszaru ca³ego powiatu poznañskiego firmie
EKOGEO Przedsiêbiorstwo Projektowo-Us³ugowe Marcin Magdziarek z Poznania za
kwotê 22.570,00 z³ brutto. Zapytanie ofertowe skierowane zosta³o do 4 firm, dwie z³o¿y³y
oferty, z tego tylko jedna spe³nia³a wymagania formalne. rodki na realizacjê ww. zadania zosta³y uwzglêdnione w planie PFOiGW
na 2010 r.,
4. w sprawie wyra¿enia zgody na nieodp³atne
u¿yczenie auli ZS nr 1 w Swarzêdzu. Zarz¹d upowa¿ni³ Dyrektora ZS nr 1 w Swarzêdzu do nieodp³atnego u¿yczenia w dniu
28 listopada 2009 r. auli wraz z zapleczem
technicznym i socjalnym dla Aeroklubu Poznañskiego w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Cz³onków,
5. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na wiadczenie us³ugi kompleksowego sprz¹tania pomieszczeñ znajduj¹cych
siê w budynku po³o¿onym w Poznaniu przy
ul. S³owackiego 8 wraz z terenem przyBiuletyn Powiatu Poznañskiego

w

Poznaniu

leg³ym, polegaj¹cej na kompleksowym
sprz¹taniu czêci wspólnych budynku wraz
z terenem przyleg³ym, kompleksowym
sprz¹taniu pomieszczeñ znajduj¹cych siê na
IV piêtrze budynku, zatwierdzenia SIWZ
oraz powo³ania komisji przetargowej,
6. w sprawie og³oszenia przetargu nieograniczonego na sk³ad, ³amanie, korektê, opracowanie graficzne, retusz zdjêæ, nawietlanie
klisz, dostarczanie wersji elektronicznej,
druk oraz sukcesywn¹ dostawê Biuletynu
Powiatu Poznañskiego, zatwierdzenia
SIWZ oraz powo³ania komisji przetargowej,
7. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê sprzêtu komputerowego oraz materia³ów eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert
czêciowych. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór
oferty:
 w zakresie czêci I (dostawa skanerów
oraz materia³ów eksploatacyjnych) 
EWAM SYSTEM Mariusz Rychlik z siedzib¹ w Poznaniu, za kwotê 5.865,76 z³
brutto,
 w zakresie czêci II (dostawa komputera
przenonego)  EWAM SYSTEM Mariusz Rychlik z siedzib¹ w Poznaniu, za
kwotê 6.469,66 z³ brutto,
 w zakresie czêci III (dostawa oprogramowania)  P.H.P. MEDICOM Alina
Piotrowska z siedzib¹ w Poznaniu, za
kwotê 22.318,68 z³ brutto,
 w zakresie czêci IV (dostawa podzespo³ów komputerowych)  Intertrading
Systems Technology Sp. z o.o. oddzia³
w Poznaniu, za kwotê 10.378,54 z³
brutto.
W postêpowaniu 5 firm z³o¿y³o oferty. Wybrane oferty s¹ najkorzystniejszymi ofertami w oparciu o kryterium cena 100%;
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wykonawcy spe³nili wymagania formalno-prawne postêpowania,
8. w sprawie udzielenia upowa¿nienia Dyrektorowi Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.
Zarz¹d upowa¿ni³ Dyrektora DD w Kórniku-Bninie do przeprowadzenia sprzeda¿y
oraz zawarcia umowy kupna-sprzeda¿y
drewna pozyskanego w wyniku ciêæ pielêgnacyjnych oraz wycinki drzew na dzia³ce
lenej nr 613/1 i 613/2 po³o¿onej w Kórniku, stanowi¹cej w³asnoæ powiatu poznañskiego. Umowa kupna-sprzeda¿y zostanie
podpisana przez Cz³onka Zarz¹du oraz
Dyrektora Domu Dziecka,
9. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4, pkt 8
ustawy Prawo zamówieñ publicznych na
zakup sprzêtu ³¹cznoci. Zarz¹d zatwierdzi³
wybór oferty z³o¿onej przez Firmê Wielobran¿ow¹ Micha³ lêzak z siedzib¹ w Poznaniu, za kwotê 27.100,00 z³ brutto.
W postêpowaniu z³o¿ono 2 oferty na kwoty 27.100,00 z³ oraz 27.300,00 z³ brutto,
10. w sprawie przeznaczenia rodków finansowych na publikacjê w Funduszach Europejskich, dodatku do dziennika Polska G³os
Wielkopolski, artyku³u informacyjnego
dotycz¹cego realizowanych przez powiat
poznañski projektów wspó³finansowanych
przez Uniê Europejsk¹ (Informatyzacja Starostwa i Rozwój Us³ug Publicznych on-line
oraz Wszechstronna aktywizacja osób
zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym
realizowany przez PCPR w Poznaniu),
w wysokoci 2.928,00 z³ brutto. Koszt publikacji obejmuje jedn¹ kolorow¹, ilustrowan¹
zdjêciami stronê. Dodatek ukaza³ siê w sobotê 28 listopada 2009 r.,
11. w sprawie opinii dot. budowy obiektu radiolokacyjnego kolokowanych radarów
PSR/MSSR Tarnowo Podgórne, na dzia³ce
o nr ew. 56/28, obrêb Wysogotowo. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie
na terenie objêtym obszarem ograniczonego u¿ytkowania wokó³ stacji radiolokacyjnej radaru A VIA C. Obszar ograniczonego
u¿ytkowania utworzony zosta³ uchwa³¹
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nr XXIV/199/2000 Rady Powiatu Poznañskiego z 28 listopada 2000 r. i obejmuje tereny oddzia³ywania elektromagnetycznego
promieniowania niejonizuj¹cego z zakresu
czêstotliwoci 0,03+300000 MHz, emitowanego przez antenê radaru AVIA C.
W uchwale o utworzeniu obszaru ograniczonego u¿ytkowania wprowadzono ograniczenia dotycz¹ce zabudowy (ca³kowity
zakaz lub ograniczenie wysokoci), w odleg³oci do 1200 m od radaru AVIA C.
Ograniczenia o których mowa w § 2 punkt
1-3 ww. uchwa³y przyjêto dla okrelonych
warunków pracy oraz dla okrelonych parametrów urz¹dzeñ radiolokacyjnych istniej¹cych (A VIA C i MSSR) i projektowanego
radaru meteorologicznego. Wobec powy¿szego, przy wydawaniu decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji w zakresie
lotniska u¿ytku publicznego nale¿y przeanalizowaæ i uwzglêdniæ zapisy ww. uchwa³y o utworzeniu obszaru ograniczonego
u¿ytkowania i uchwa³y nr VIII/43/IV/2003
Rady Miasta Poznania z dnia 14 stycznia
2003 r. Planowana inwestycja nie ingeruje
we w³asnoæ powiatu poznañskiego,
12. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych na zakup
odznaczeñ i statuetek dla uczestników VII
Powiatowego Turnieju Tenisa Sto³owego
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej Powiatu Poznañskiego oraz
VII Powiatowych P³ywackich Mistrzostw
Stra¿aków Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej Powiatu
Poznañskiego. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór
oferty firmy BIL-CUP Szymon Sikora z siedzib¹ w Poznaniu, za kwotê 1.488,51 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿one zosta³y 2 oferty,
na kwotê 1.488,51 z³ i 1.548,99 z³ brutto,
13. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawê gad¿etów
promocyjnych z logo powiatu poznañskiego.
Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty:
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

 czêæ I (T-shirt Spinning, smycze z nadrukiem)  LOGOS s.c. Pawe³ Cymer,
Pawe³ Lorêcki z siedzib¹ w Suchym Lesie, za kwotê 19.568,80 z³ brutto,
 czêæ II (torby bawe³niane)  LOGOS
s.c. Pawe³ Cymer, Pawe³ Lorêcki z siedzib¹ w Suchym Lesie, za kwotê
2.135,00 z³ brutto,
 czêæ III (pendrive)  Agencji Reklamowej POPIS Piotr Pisula z siedzib¹ w Pobiedziskach, za kwotê 3.416,00 z³ brutto,
 czêæ IV (torby papierowe)  Firmy
Marketingowo-Reklamowej INTERMEDIA z siedzib¹ w P³ocku, za kwotê
7.204,10 z³ brutto.
W postêpowaniu oferty z³o¿y³o 10 firm.
Wybrane oferty s¹ najkorzystniejszymi
ofertami w oparciu o kryterium cena 100%;
wykonawcy spe³nili wymagania formalno-prawne postêpowania,
14. w sprawie przyznania dotacji z PFOiGW
na odstrza³ redukcyjny lisów i jenotów. Zarz¹d przeznaczy³ rodki finansowe w wysokoci 15.000,00 z³ na pokrycie czêci
kosztów odstrza³u redukcyjnego lisów i jenotów z terenu nastêpuj¹cych obwodów
³owieckich: Ko³o £owieckie nr 80 S³onka
 940,00 z³; Ko³o £owieckie nr 21 Jawor
 1.140,00 z³; Ko³o £owieckie nr 20 D¹browa  840,00 z³; Ko³o £owieckie nr 2 Ratusz  1.520,00 z³; Ko³o £owieckie nr 73
Kogut  1.340,00 z³; Ko³o £owieckie nr 3
Z³ota Kielnia  940,00 z³; Ko³o £owieckie
nr 33 ¯bik  1.240,00 z³; Ko³o £owieckie
nr 32 Lis  3.120,00 z³; Ko³o £owieckie
nr 22 Czajka  1.340,00 z³; Ko³o £owieckie nr 78 £o  2.580,00 z³,
15. w sprawie opinii dotycz¹cej przebudowy
ulicy Szkolnej w Murowanej Golinie. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ ww. przebudowê. W ramach opracowania projektuje
siê: przebudowê ulicy Szkolnej, która obejmuje budowê jezdni (klasa techniczna drogi  L), budowê chodników, budowê cie¿ki
rowerowej, przebudowê skrzy¿owania
z ulic¹ Rogoziñsk¹, Dworcow¹ oraz Graszyñskiego, budowê zjazdów do dzia³ek,
budowê miejsc parkingowych, kanalizacji
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

deszczowej, owietlenia ulicznego oraz zabezpieczenie kolizji z urz¹dzeniami obcymi, a tak¿e budowê zatoki autobusowej na
potrzeby dowozu dzieci do szko³y podstawowej. Inwestycja nie ingeruje we w³asnoæ powiatu poznañskiego,
16. w sprawie opinii dotycz¹cej budowy ulic 46
KD-Da i 47 KD-Da w Murowanej Golinie.
Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ ww. budowê. W ramach opracowania projektuje siê
budowê ulic 46 KD-Da i 47 KD-Da, na
któr¹ sk³ada siê budowa jezdni (klasa techniczna drogi  D), budowa chodników, budowa skrzy¿owania z ulic¹ Podgórn¹,
budowa zjazdów do dzia³ek, kanalizacji
deszczowej, owietlenia ulicznego oraz zabezpieczenie kolizji z urz¹dzeniami obcymi. Inwestycja nie ingeruje we w³asnoæ
powiatu poznañskiego,
17. w sprawie opinii dotycz¹cej budowy ulicy
Dworcowej w Murowanej Golinie. Zarz¹d
pozytywnie zaopiniowa³ ww. inwestycjê.
W ramach opracowania projektuje siê budowê ulicy Dworcowej, na któr¹ sk³ada siê budowa jezdni (klasa techniczna drogi  D),
budowa chodników, budowa cie¿ki rowerowej, budowa skrzy¿owania z ulic¹ Plac Powstañców Wielkopolskich, Szkoln¹, budowa
zjazdów do dzia³ek, budowa miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej, owietlenia
ulicznego oraz zabezpieczenie kolizji z urz¹dzeniami obcymi. Inwestycja nie ingeruje we
w³asnoæ powiatu poznañskiego,
18. w sprawie opinii dot. budowy ulic 25 KD-Da
w Murowanej Golinie. Zarz¹d pozytywnie
zaopiniowa³ ww. inwestycjê. W ramach
opracowania projektuje siê budowê ulic 25
KD-Da i 27 KD-Da, na któr¹ sk³ada siê budowa jezdni (klasa techniczna drogi  D),
budowa chodników, budowa skrzy¿owañ
z ulic¹ Kolejow¹; budowê skrzy¿owañ z planowan¹ ulic¹ 23 KD-Da; budowê skrzy¿owania z ulic¹ Szkoln¹, budowa zjazdów do
dzia³ek, budowa miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej, owietlenia ulicznego
oraz zabezpieczenie kolizji z urz¹dzeniami
obcymi. Inwestycja nie ingeruje we w³asnoæ powiatu poznañskiego,
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19. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania pe³nej konserwacji i renowacji zabytkowego prospektu organowego
i barierki chóru oraz kompleksowej renowacji zabytkowych figur w. Piotra i Paw³a
w kociele pw. w. Józefa w Kicinie. Zarz¹d
przyj¹³ sprawozdanie koñcowe z wykonania zadania. Parafia wykona³a w terminie
prace okrelone w umowie z dnia 13 marca 2009 r. i z³o¿y³a sprawozdanie z wykonania pe³nej konserwacji i renowacji wraz
z protoko³em odbioru prac konserwatorskich wykonanych przy obiekcie zabytkowym, dokonanym przez przedstawiciela
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wydzia³ Promocji sprawdzi³ sprawozdanie
i nie wnosi do niego uwag,
20. w sprawie zmiany uchwa³y nr 1931/2009
Zarz¹du Powiatu w Poznaniu z dnia 17 lipca
2009 r. w sprawie przeznaczenia rodków na
pokrycie kosztów udzia³u powiatu poznañskiego w Miêdzynarodowych Targach Turystycznych Tour-Salon w Poznaniu oraz
organizacjê stoiska promocyjnego powiatu
poznañskiego na tych targach. Zmiana dotyczy sposobu finansowania. Ogólny koszt
udzia³u powiatu w targach nie ulega zmianie,
21. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4,
pkt 8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych
na wykonanie monta¿u 3 klimatyzatorów
w pomieszczeniach: 016, 023, 202 budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Zarz¹d wyrazi³ zgodê na udzielenie zamówienia firmie SYSTHERM D. Gaziñska 
Poznañ, za kwotê 10.797,00 z³ brutto,
22. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt
8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych
Przedsiêbiorstwu GARMOND PRESS S.A.
Oddzia³ w Poznaniu z siedzib¹ przy ul. Unii
Lubelskiej, na dostawê prasy codziennej oraz
publikacji dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, za kwotê 38.912,99 z³ brutto (prasa codzienna 23.697,43 z³, publikacje
15.215,56 z³) w roku 2010. Zapytanie ofertowe skierowano do 3 firm, ofertê z³o¿y³a
jedna firma,
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23. w sprawie przekazania rodka trwa³ego
Dyrektorowi Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3
o ³¹cznej wysokoci 1.215.881,87 z³ brutto
(wartoæ prac obejmuje: dokumentacjê, roboty budowlane, uzupe³niaj¹ce, dodatkowe,
nadzór inwestorski, przy³¹cza instalacji
elektrycznej, ksero dokumentacji elektrycznej). W ramach programu Moje boisko 
Orlik 2012 na terenie LO w Puszczykowie
wykonany zosta³ kompleks sportowy w sk³ad
którego wchodz¹: boisko pi³karskie, boisko
wielofunkcyjne, zaplecze socjalne. Powy¿sze zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze rodków Bud¿etu Pañstwa,
rodków bud¿etu Samorz¹du Województwa
Wielkopolskiego oraz rodków w³asnych
Powiatu Poznañskiego. Podjêcie przez Zarz¹d uchwa³y spowodowane jest koniecznoci¹ przekazania rodków trwa³ych
Dyrektorowi LO w Puszczykowie i ujêcie
go w ewidencji rodków trwa³ych,
24. w sprawie wyra¿enia zgody na wykonanie
robót dodatkowych dla zadania: Renowacja elewacji budynku szko³y SOSW dla
Dzieci Niewidomych w Owiñskach przez
firmê Zak³ad Remontowo Budowlany RENOR  Puszczykowo, za kwotê 46.594,47 z³
brutto. Po rozpoczêciu prac przy renowacji
elewacji okaza³o siê, ¿e zdemontowane
z budynku Gimnazjum (stanowi¹cego
skrzyd³o budynku g³ównego), wykonane
z blachy ocynkowanej, oko³o 10-letnie rynny i rury spustowe, pordzewia³e, uszkodzone i nieszczelne  nie nadaj¹ siê do
ponownego monta¿u po wykonaniu nowych tynków renowacyjnych. Równie¿ istniej¹ce w ca³ym obiekcie parapety okienne,
nie spe³ni¹ swojej roli po wykonaniu renowacji elewacji. Wynika to z faktu, ¿e projekt
renowacyjny zawiera odtworzenie istniej¹cych pierwotnie gzymsów podokiennych
oraz opasek wokó³ otworów okiennych 
robót polegaj¹cych na znacznym pogrubieniu tynku wokó³ otworów okiennych,
25. w sprawie zmiany uk³adu wykonawczego
dla bud¿etu powiatu poznañskiego na rok
2009,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

26. w sprawie zmiany planu finansowego zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej na rok
2009,
27. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków powiatu poznañskiego na rok 2009,
28. w sprawie wsparcia organizacji Ogólnopolskiego Miko³ajkowego Halowego Turnieju Pi³ki No¿nej dla dzieci w wysokoci
500,00 z³ z przeznaczeniem na zakup s³odyczy dla uczestników. Turniej odby³ siê
w hali sportowej w Gorzowie Wielkopolskim
13 grudnia br. W turnieju udzia³ wziê³o ok.
150 dzieci m.in. z Kórnika i Skórzewa,
29. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówieñ publicznych na wykonanie audytu weryfikacyjnego w celu uzyskania wznowienia certyfikatu Bezpieczeñstwo ZPP
firmie Amigable.pl sp. z o.o.  Warszawa,
za kwotê 2.681,00 z³ brutto. Z przeprowadzonego audytu zostanie opracowany
raport z dokonanych dzia³añ w formie elektronicznej i pisemnej,
30. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela architektury
krajobrazu i przedmiotów zawodowych
w ZS w Rokietnicy, ubiegaj¹cego siê o awans
na stopieñ nauczyciela mianowanego,
31. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela techniki,
przysposobienia do pracy oraz funkcjonowania w rodowisku w SOSW w Mosinie,
ubiegaj¹cego siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego,
32. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania
egzaminacyjnego dla nauczycielki historii
i wiedzy o spo³eczeñstwie w ZS w Bolechowie, ubiegaj¹cej siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego,
33. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczyciela fizyki w ZS
nr 1 w Swarzêdzu, ubiegaj¹cego siê o awans
na stopieñ nauczyciela mianowanego,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

34. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej
do przeprowadzenia postêpowania egzaminacyjnego dla nauczycielki jêzyka polskiego
w LO Kórniku, ubiegaj¹cej siê o awans na
stopieñ nauczyciela mianowanego,
35. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania
egzaminacyjnego dla nauczycielki jêzyka
polskiego w SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach; ubiegaj¹cej siê o awans
na stopieñ nauczyciela mianowanego,
36. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania
egzaminacyjnego dla nauczyciela jêzyka
angielskiego w ZS nr 1 w Swarzêdzu, ubiegaj¹cego siê o awans na stopieñ nauczyciela
mianowanego,
37. w sprawie zmiany § 3 uchwa³y Zarz¹du
Powiatu w Poznaniu nr 2246/2009 z dnia
16 listopada 2009 r. w sprawie og³oszenia
przetargu nieograniczonego na wiadczenie
us³ugi ca³odobowej ochrony budynku po³o¿onego w Poznaniu przy ul. S³owackiego 8,
wraz z terenem przyleg³ym, zatwierdzenia
SIWZ; powo³ania komisji przetargowej.
Zmiana dot. dopisania do sk³adu Komisji 
Marek Jówiak  Dyr. Wydzia³u Pion
Ochrony  Pe³nomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, którego obecnoæ w komisji jest konieczna ze wzglêdu na dokonanie
prawid³owej weryfikacji ofert z³o¿onych
w postêpowaniu,
38. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ubezpieczenie maj¹tku oraz odpowiedzialnoci cywilnej Powiatu Poznañskiego i podleg³ych jednostek
organizacyjnych. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór
firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeñ
SA Vienna Insurance Group  Poznañ, który zaoferowa³ realizacjê zadania za kwotê
127.990,81 z³ brutto. W postêpowaniu oferty z³o¿y³o 5 firm, od kwot 127.990,81 z³ do
365.221,00 z³ brutto,
39. w sprawie podpisania umowy asysty technicznej na oprogramowanie OPTIest i OPTIkolektor z firm¹ OPTIDATA Sp. z o.o.
styczeñ 2010
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z siedzib¹ w Krakowie, za kwotê 10.824,00 z³
brutto,
40. w sprawie podzia³u rodków finansowych
na zajêcia fakultatywne dla uczniów klas
maturalnych w ogólnej kwocie 65.105,00 z³
(LO Kórnik  8.385,00 z³, LO Puszczykowo  10.394,00 z³, ZS Bolechowo 
3.326,00 z³ , ZS nr 1 Swarzêdz  12.040,00 z³,
ZS nr 2 Swarzêdz  11.610,00 z³, ZS Rokietnica  8.170,00 z³, ZS Mosina 
3.440,00 z³, SOSW Owiñska  7.740,00 z³),
41. w sprawie zmiany uchwa³y nr 2243/2009
Zarz¹du Powiatu w Poznaniu z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia
rodków finansowych na zakup masek
ochronnych oraz antybakteryjnych ¿eli
myj¹cych dla mieszkañców Rejonu Kijowsko-wiatoszyñskiego na Ukrainie. Materia³y zostan¹ przekazane jednostkom
organizacyjnym powiatu w zwi¹zku ze
wzrostem zachorowañ na grypê,
42. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawê modu³u wyniesionego centrali telefonicznej NEC
SVI8100 Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, dla budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
przy ul. S³owackiego 8 wraz z serwisowaniem urz¹dzeñ w okresie gwarancji. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór firmy Teletechnika
System Waldemar Pudelski, Barbara Banaszak  Pudelska sp.j. Promnice z siedzib¹
w Owiñskach, która zaoferowa³a realizacjê
zamówienia za kwotê 33.862,32 z³ brutto.
W postêpowaniu z³o¿ona zosta³a jedna oferta,
43. w sprawie podniesienia kapita³u zak³adowego spó³ki z o.o. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im.
prof. Stefana Tytusa D¹browskiego. Zarz¹d
podwy¿szy³ kapita³ zak³adowy spó³ki o kwotê 2.800.000,00 z³. Podwy¿szenie kapita³u
zak³adowego nastêpuje poprzez utworzenie
2800 nowych udzia³ów o wartoci nominalnej 1.000 z³ ka¿dy. Udzia³y zostan¹ pokryte
w ca³oci przez dotychczasowego wspólni-
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ka wk³adem pieniê¿nym. rodki finansowe
na pokrycie wk³adu pieniê¿nego pochodz¹
z bud¿etu powiatu poznañskiego na rok
2009. Po zarejestrowaniu zmian, kapita³ zak³adowy Spó³ki wyniesie 46.411.000,00 z³
i bêdzie siê dzieli³ na 46.411 udzia³ów po
1.000,00 z³ ka¿dy,
44. w sprawie zatwierdzenia wyników II postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wiadczenie us³ugi zestawienia i wydzier¿awienia ³¹czy transmisji
danych wraz z urz¹dzeniami koñcowymi
(CPE) miêdzy dwoma lokalizacjami w Poznaniu: Jackowskiego 18 i S³owackiego 8.
Zarz¹d zatwierdzi³ wybór oferty z³o¿onej
przez NETIA SA Warszawa, która zaoferowa³a realizacjê zadania za kwotê
122.976,00 z³ brutto. W postêpowaniu z³o¿ono dwie oferty  jedna zosta³a odrzucona,
45. w sprawie promocji powiatu poznañskiego
poprzez zakup czasu antenowego w TVP
Poznañ w celu emisji spotów reklamowych
o tematyce biznesowej, za kwotê 13.542,00 z³
brutto. 45-sekundowy spot reklamowy wyemitowany zostanie w terminie od 22 do 27
grudnia 2009 r., pierwsza emisja o godzinie
17.44 w Specjalnym wi¹tecznym Bloku,
kolejne cztery emisje o godzinie 17.44 po
Teleskopie, czyli w czasie najwiêkszej
ogl¹dalnoci,
46. w sprawie opinii dot. budowy drogi gminnej  ulicy na odcinku od ulicy Starczanowskiej do ulicy Stefana ¯eromskiego
w Murowanej Golinie. Zarz¹d pozytywnie
zaopiniowa³ ww. inwestycjê. W ramach
opracowania projektuje siê budowê drogi
gminnej, która obejmuje: budowê jezdni,
chodników, cie¿ki rowerowej, skrzy¿owania z ulic¹ Starczanowsk¹ (droga gminna),
z ulic¹ Adama Mickiewicza (droga gminna), z ulic¹ Stefana ¯eromskiego (droga
gminna), budowê dojazdów do terenu szko³y, budowê miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej, owietlenia ulicznego oraz
zabezpieczenie kolizji z urz¹dzeniami obcymi. Inwestycja nie ingeruje we w³asnoæ
powiatu poznañskiego,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

47. w sprawie przeznaczenia rodków finansowych na wspó³organizacjê VII edycji
konkursu o tytu³ Poznañskiego Lidera
Przedsiêbiorczoci w wysokoci 7.000,00 z³.
Do kosztów wspó³organizacji konkursu
zalicza siê pokrycie wydatków zwi¹zanych
z przygotowaniem cateringu podczas gali
fina³owej konkursu. Gala fina³owa konkursu odby³a siê 7 grudnia 2009 r. o godzinie
17.50 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
48. w sprawie powo³ania komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz
nauczycieli emerytów i rencistów szkó³ i placówek prowadzonych przez powiat poznañski w nastêpuj¹cym sk³adzie: Wicestarosta
Poznañski Tomasz £ubiñski  przewodnicz¹cy komisji, NSZZ Solidarnoæ  Izabela Lorenz, ZNP  Barbara F¹ka-Jankowiak,
Komisja Owiaty i Wychowania Rady Powiatu  Barbara Czerniejewska, Komisja
Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia 
Ewa Kuleczka-Drausowska, Wydzia³ Edukacji  Marzena Zió³kowska,
49. w sprawie powo³ania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postêpowania
egzaminacyjnego dla nauczycielki geografii i informatyki w ZS nr 1 w Swarzêdzu,
ubiegaj¹cej siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego,
50. w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy o dostarczanie wody i odprowadzenie cieków z Firm¹ Aquanet w odniesieniu
do nieruchomoci stanowi¹cej w³asnoæ powiatu poznañskiego, po³o¿onej w Poznaniu
przy ul. S³owackiego 8 na czas oznaczony od
dnia 9 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.,
51. w sprawie powo³ania komisji do przeprowadzenia negocjacji z w³acicielami dzia³ki nr 1321/6 po³o¿onej w Puszczykowie,
ark. mapy 10, zapisanej w ksiêdze wieczystej KW PO2P/00020281/0,
52. w sprawie podpisania umowy opieki autorskiej na oprogramowanie System Finansowo-Ksiêgowy Foka Pro z firm¹ Sputnik Software
z siedzib¹ w Poznaniu, za kwotê 8.540,00 z³
brutto. Umowa zostanie podpisana na okres 1
roku tj. do 31 grudnia 2010 r.,
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

53. w sprawie uniewa¿nienia 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 najkorzystniejszej oferty
przewy¿sza³a kwotê, któr¹ Zamawiaj¹cy
mo¿e przeznaczyæ na sfinansowanie zadania. W postêpowaniu wp³ynê³a jedna oferta na kwotê 148.840,00 z³ brutto (kwota
przewidziana na zadanie to 30.000,00 z³),
54. w sprawie zatwierdzenia wyników postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wiadczenie us³ugi kompleksowego sprz¹tania pomieszczeñ zajmowanych
przez jednostki organizacyjne Zamawiaj¹cego w budynku po³o¿onym w Poznaniu przy
ul. Zielonej 8. Zarz¹d zatwierdzi³ wybór
oferty z³o¿onej przez firmê CLAR SYSTEM
z siedzib¹ w Poznaniu, która zaoferowa³a
realizacjê zadania za kwotê 40.923,10 z³
brutto. Zadanie finansowane bêdzie proporcjonalnie przez Zarz¹d Dróg Powiatowych,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe. Oferty z³o¿y³o 8 firm, od
kwoty 32.061,60 z³ do 114.354,24 z³, jedna
oferta zosta³a odrzucona,
55. w sprawie uniewa¿nienia II postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 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¿., poniewa¿
w postêpowaniu nie z³o¿ono co najmniej
dwóch ofert niepodlegaj¹cych odrzuceniu,
56. w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania op³atkowego podczas XXXVI sesji
Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 16 grudnia
2009 r., w wysokoci 7.800,00 z³,
styczeñ 2010

29

57. w sprawie uniewa¿nienia 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 I i II. W zakresie czêci I (dostawa artyku³ów biurowych) oraz
czêci II (dostawa papieru) uniewa¿niono postêpowanie, poniewa¿ w postêpowaniu nie
z³o¿ono co najmniej jednej oferty niepodlegaj¹cej odrzuceni. W zakresie czêci III (dostawa materia³ów eksploatacyjnych do drukarek)
z³o¿one zosta³y 2 oferty  trwaj¹ czynnoci
sprawdzenia i oceny z³o¿onych ofert,
58. w sprawie przeprowadzenia II postêpowania w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawê artyku³ów biurowych i papieru dla
potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu z mo¿liwoci¹ sk³adania ofert czêciowych  II czêci, zatwierdzenia SIWZ oraz
powo³ania komisji przetargowej,
59. w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie
zamówienia w trybie art. 67, ust. 1, pkt 1a
ustawy Prawo zamówieñ publicznych o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków
dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 Spó³ce
Akcyjnej AQUANET  Poznañ na okres od
10 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
Wartoæ przedmiotu umowy to 49.500,00 z³,
60. w sprawie opinii dot. realizacji inwestycji
drogowej polegaj¹cej na Rozbudowie
drogi wojewódzkiej nr 306 w zakresie
budowy chodnika oraz zatok autobusowych
w m. Miros³awki. Zarz¹d pozytywnie zaopiniowa³ realizacjê inwestycji. W ramach
rozbudowy wykonane zostan¹: budowa
chodnika oraz zatok autobusowych. Inwestycja ma za zadanie poprawiæ funkcjonalnoæ uk³adu komunikacyjnego, poprawi
p³ynnoæ ruchu oraz wp³ynie na wzrost bezpieczeñstwa ruchu. Inwestycja nie ingeruje we w³asnoæ powiatu poznañskiego,
61. w sprawie opinii dot. realizacji inwestycji drogowej polegaj¹cej na budowie ulicy Chopina
 Szyszkowej wraz z odwodnieniem w miejscowoci Mosina. Zarz¹d pozytywnie zaopi-
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niowa³ ww. inwestycjê. W ramach budowy
wykonane zostan¹: budowa pieszo-jezdni,
budowa punktów dostêpu do przyleg³ych
dzia³ek, budowa miejsc postojowych, budowa progów zwalniaj¹cych, oraz kanalizacji
deszczowej. Inwestycja ma za zadanie poprawiæ funkcjonalnoæ uk³adu komunikacyjnego,
oraz wp³ynie na wzrost bezpieczeñstwa ruchu. Inwestycja nie ingeruje we w³asnoæ
powiatu poznañskiego,
II POSTANOWIENIA W SPRAWIE:
1. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowoci Sady oraz zmiany miejscowego
planu zagospodarowania terenów aktywizacji gospodarczej w Sadach (po po³udniowej
stronie drogi krajowej 2). Projekt planu
wyznacza teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupe³niaj¹c¹
zabudow¹ us³ugow¹, teren zabudowy us³ugowej z uzupe³niaj¹c¹ zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, tereny obiektów
produkcyjnych sk³adów i magazynów, zieleni izolacyjnej, wód powierzchniowych, teren
dróg publicznych g³ównych, lokalnych, dojazdowych i wewnêtrznych. Projekt planu
obejmuje drogê powiatow¹ 2419P Lusówko
 Sady (ul. Lusowska) i nie zak³ada jej poszerzenia, a zachowanie dopuszczalnych
poziomów ha³asu nale¿y do inwestorów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowous³ugowej. Ustalenia projektu planu nie
ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
2. uzgodnienia zmiany projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenów
przyleg³ych  czêæ Lusowo. Projekt zmiany
planu wyznacza tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny
bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
3. uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie
Osiedla 600-lecia w Murowanej Golinie.
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

4.

5.

6.

7.

Projekt planu wyznacza tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug,
teren zieleni urz¹dzonej, tereny dróg publicznych oraz dróg wewnêtrznych. Ustalenia
projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce
w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomêcice w obszarze terenów zainwestowanych
 III etap. Projekt planu wyznacza tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
tereny zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren drogi publicznej dojazdowej. Ustalenia projektu
planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych w Wielkiej Wsi przy ul. Kwiatowej,
Otuskiej i obwodnicy miasta Buk. Projekt planu ustala tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolno stoj¹cej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug,
tereny zabudowy us³ugowej, tereny zieleni
urz¹dzonej, izolacyjnej, tereny dróg publicznych lokalnych, tereny dróg wewnêtrznych
oraz tereny ci¹gów pieszych. Na obszarze
opracowania znajduje siê droga powiatowa
2496P (ulica Otuska). Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹
powiatu poznañskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta
Luboñ  Lasek rejon ul. Wirowskiej. Projekt zmiany planu ustala tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy
us³ugowej, tereny obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów z dopuszczeniem
us³ug, tereny zieleni urz¹dzonej, teren
g³ównego punktu zasilania, teren drogi publicznej zbiorczej, tereny dróg publicznych
dojazdowych, wewnêtrznych oraz tereny
urz¹dzeñ elektroenergetycznych. Ustalenia
projektu planu nie ingeruj¹ w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego,
uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lu-
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boñ  Lasek rejon ul. Nowiny. Projekt
planu ustala tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ugowej, tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i us³ugowej z zieleni¹ izolacyjn¹, tereny zieleni urz¹dzonej, urz¹dzeñ elektroenergetycznych, teren drogi publicznej-zbiorczej,
tereny dróg publicznych lokalnych, dojazdowych, tereny dróg publicznych dojazdowych
z zieleni¹ izolacyjn¹ oraz dróg wewnêtrznych  pieszo-jezdnych i drogi pieszo rowerowej. Ustalenia projektu planu nie ingeruj¹
w tereny bêd¹ce w³asnoci¹ powiatu poznañskiego.
III PROJEKTY UCHWA£ SKIEROWANE
PRZEZ ZARZ¥D POWIATU NA SESJÊ
RADY POWIATU:
1. w sprawie zmiany uchwa³y nr XXI/166/III/
2008 Rady Powiatu Poznañskiego z dnia
27 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia
Gminie Tarnowo Podgórne niektórych zadañ publicznego zarz¹dzania drogami powiatowymi, zmienionej uchwa³¹ nr XXIV/
184/III/2008 Rady Powiatu Poznañskiego
z dnia 25 listopada 2008 r., uchwa³¹ nr
XXXI/246/III/2009 Rady Powiatu Poznañskiego z dnia 23 czerwca 2009 r. oraz
uchwa³¹ nr XXXIV/282/III/2009 Rady Powiatu Poznañskiego z dnia 28 padziernika
2009 r.,
2. w sprawie wyra¿enia zgody na nabycie
przez powiat poznañski nieruchomoci
gruntowych po³o¿onych w miejscowoci
Lusówko, gmina Tarnowo Podgórne,
3. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasaj¹cych z up³ywem roku bud¿etowego 2009 oraz ustalenia ostatecznego
terminu ich wydatkowania,
4. w sprawie zmiany uchwa³y bud¿etowej
powiatu poznañskiego na 2009 r.,
5. w sprawie wyra¿enia opinii dotycz¹cej
zmiany wniosku Starosty Poznañskiego
o dofinansowanie utworzenia w ramach Powiatowego Urzêdu Pracy w Poznaniu Centrum Aktywizacji Zawodowej.
styczeñ 2010
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IV PODJÊTE POSTANOWIENIA:
1. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³ wnioski w sprawie
zmian w planach finansowych wydzia³ów
Starostwa oraz jednostek organizacyjnych
powiatu.
2. Zarz¹d Powiatu rozpatrzy³:
a) wnioski i interpelacje zg³oszone podczas XXXV sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 25 listopada 2009 r.
b) interpelacjê radnego A. Ma³yszki z dnia
16 listopada 2009 r.
3. Zarz¹d Powiatu wyrazi³ zgodê na nauczanie indywidualne dla ucznia ZS w Mosinie
w wymiarze 12 godz. tygodniowo do koñca kwietnia 2010 r.
4. Zarz¹d Powiatu pozytywnie rozpatrzy³
wnioski dot. zwiêkszenia dofinansowania do
dzia³alnoci warsztatów terapii zajêciowej
i podpisania aneksów do umów na dofinansowanie dzia³alnoci wtz prowadzonych
przez: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych Promyk w Dopiewcu,
w wysokoci 29.012,00 z³ oraz Wielkopolski
Zwi¹zek Inwalidów Narz¹du Ruchu w Poznaniu (wtz w Owiñskach) w wysokoci
33.847,00 z³.
5. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z wyst¹pieniem
pokontrolnym w zwi¹zku z przeprowadzon¹
kontrol¹ problemow¹ dot. ustalenia i przestrzegania procedur kontroli finansowej w ZS
nr 2 w Swarzêdzu w zakresie wydatkowania
rodków publicznych na wynagrodzenia pracowników. Kontrola zosta³a przeprowadzona
w okresie od dnia 23 wrzenia 2009 r. do dnia
5 padziernika 2009 r. przez Wydzia³ Audytu
i Kontroli Starostwa Powiatowego w Poznaniu na podstawie upowa¿nienia udzielonego
przez Starostê Poznañskiego. Kontrola
dotyczy³a wydatków wykonanych w 2008
i 2009 r., przy czym ustalenia dokonane zosta³y na podstawie próby wydatków wykonanych w kwietniu 2008 r. i lipcu 2009 r.
Ustalenia kontroli zawarte zosta³y w protokole z dnia 12 padziernika 2009 r. Do treci
protoko³u nie zosta³y wniesione zastrze¿enia.
6. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z Raportem
z wykonania Programu Ochrony rodowiska
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dla Powiatu Poznañskiego za lata 2007-2009
oraz opini¹ do Raportu Wydzia³u Ochrony
rodowiska, Rolnictwa i Lenictwa. Raport,
zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony rodowiska zostanie przedstawiony Radzie Powiatu. Raport zosta³ wykonany przez
firmê EKOGEO terminowo, zgodnie z zawart¹ umow¹. Wykonawca przedstawi³ zadania zaplanowane i zrealizowane przez powiat
(zadania w³asne i koordynowane) oraz zadania gmin zawarte w programach ochrony
rodowiska, a tak¿e dzia³ania nieujête w programach, a zrealizowane w latach 2007-2009.
Po uwzglêdnieniu przez Wykonawcê uwag
i poprawek pracowników Wydzia³u, Raport
spe³nia wymogi okrelone w opisie przedmiotu zamówienia, stanowi¹cym za³¹cznik do
zawartej umowy. Z raportu wynika, ¿e powiat
konsekwentnie realizuje zadania okrelone
w Programie ochrony rodowiska, a tak¿e podejmuje nowe dzia³ania.
7. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z uchwa³¹
nr SO 0951/28/P/19/2009 Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu powiatu poznañskiego. Sk³ad orzekaj¹cy, po dokonaniu
analizy projektu bud¿etu powiatu poznañskiego na 2010 r. przed³o¿onego RIO w dniu
10 listopada 2009 r. wraz z prognoz¹ d³ugu
na lata 2009-2014, wyrazi³ pozytywn¹ opiniê o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
(deficyt 28.222.534,00 z³).
8. Zarz¹d Powiatu zapozna³ siê z uchwa³¹ nr
SO 0951/29/D/19/2009 Sk³adu Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie
wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu powiatu poznañskiego. Sk³ad orzekaj¹cy, po dokonaniu analizy
projektu bud¿etu powiatu poznañskiego na
2010 r. przed³o¿onego RIO w dn. 10 listopada 2009 r., wyrazi³ pozytywn¹ opiniê o sfinansowania d³ugu.
Opracowa³a:
Justyna Nowakowska
Wydzia³ Organizacyjny

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Sprawozdanie z posiedzeñ komisji
w Poznaniu w grudniu 2009 r.
2 grudnia
ä Odby³o siê posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Podczas spotkania przyjêto protokó³ z kontroli funkcjonowania filii Wydzia³u Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Cz³onkowie komisji zg³osili równie¿ propozycje do planu kontroli na rok 2010.
Komisja Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej zaopiniowa³a projekt bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2010 oraz przyjê³a plan
pracy na rok 2010.
ä

8 grudnia
ä Podczas posiedzenia Komisji Polityki Spo³ecznej i Ochrony Zdrowia zaopiniowano projekt bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok
2010 oraz przyjêto plan pracy na rok 2010.
9 grudnia
ä Mia³y miejsce obrady Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki dotycz¹ce projektu
bud¿etu Powiatu Poznañskiego na rok 2010.
Komisja sformu³owa³a nastêpuj¹cy wniosek:
Komisja wnosi o pozostawienie ewentualnych
oszczêdnoci z dzia³u 926, rozdzia³ 92601 bud¿etu Powiatu Poznañskiego na 2010 rok
w dziale kultura fizyczna i sport, ze wskazaniem na rozdzia³ 92605 oraz dokona³a pozytywnego zaopiniowania ww. dokumentu.
Ostatnim punktem spotkania by³o przyjêcie
planu pracy komisji na rok 2010.
Komisja Owiaty i Wychowania zaopiniowa³a projekt bud¿etu Powiatu na 2010 rok (po
wyjanieniach udzielonych przez Skarbnika
ä
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sta³ych

Rady

Powiatu

Powiatu Poznañskiego), a w dalszej czêci spotkania opracowa³a plan pracy komisji na 2010
rok.
Komisja Ochrony rodowiska i Rolnictwa
pozytywnie zaopiniowa³a projekt bud¿etu Powiatu na 2010 rok oraz opracowa³a i przyjê³a
plan pracy komisji na 2010 rok. Gociem
posiedzenia by³a Hanna Koñczal, Zastêpca
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony rodowiska, która udzieli³a informacji na temat stanu ochrony rodowiska w powiecie poznañskim.
ä

10 grudnia
ä Obradowa³a Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury. Podczas spotkania
zaopiniowano projekt bud¿etu Powiatu Poznañskiego oraz sformu³owano plan pracy na 2010
rok, a tak¿e zaopiniowano projekt uchwa³y na
XXXVI Sesjê Rady Powiatu w Poznaniu.
14 grudnia
ä Podczas posiedzenia Komisji Finansów
i Gospodarowania Mieniem Powiatu cz³onkowie komisji zapoznali siê z wnioskami i opiniami zg³oszonymi do projektu bud¿etu Powiatu
Poznañskiego na rok 2010. Po szczegó³owej
analizie projektu komisja zaopiniowa³a go pozytywnie wiêkszoci¹ g³osów. Ostatnim punktem posiedzenia komisji by³o przyjêcie planu
pracy na rok 2010.
Przygotowali:
Karol Cenkier,
Krystyna Kotkowska
Biuro Rady
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Spotkanie powiatowych s³u¿b
Podsumowanie dzia³añ i plany na kolejny
rok by³y tematem spotkania Starosty Poznañskiego z szefami powiatowych s³u¿b, inspekcji
i stra¿y, zorganizowanego pod koniec grudnia
ub.r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
Poni¿ej przedstawiamy najwa¿niejsze dzia³ania
jednostek przeprowadzone dziêki wsparciu finansowemu Powiatu Poznañskiego:
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Powiatu
Poznañskiego:
u zakup i przekazanie opasek odblaskowych dla
pierwszoklasistów z powiatu poznañskiego,
u zakup i akcja rozdawania kart ICE (IN
CASE OF EMERGENCY),
u spotkanie wójtów i burmistrzów gmin powiatu z komendantami miejskimi policji
i stra¿y po¿arnej,
u konkursy dla dzieci i m³odzie¿y.
Zespó³ ds. Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego (dzia³aj¹cy przy Komisji Bezpieczeñstwa):
u prace w zakresie uzgadniania zmian w organizacji ruchu drogowego, oznaczeñ, budowy
lub przebudowy dróg.
Komenda Miejska Policji w Poznaniu 
wsparcie finansowe Powiatu 520 tys. z³:
u zakup sprzêtu i 10 nieoznakowanych radiowozów dla komisariatów policji z terenu
powiatu poznañskiego,
u zakup psów s³u¿bowych,
u remont komisariatów w Kórniku, Mosinie,
Pobiedziskach i Swarzêdzu,
u nagrody finansowe dla zwyciêzców konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznañskiego.
Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu  wsparcie Powiatu 385 tys. z³:
u Orodek Szkolenia OSP Powiatu Poznañskiego  remont i modernizacja pomieszczeñ oraz zakup sprzêtu,
u zakup sprzêtu ³¹cznociowego i rodków
ochrony osobistej stra¿aków,
u budowa cyfrowego systemu dyspozytorskiego
dla PSP i OSP (przy dofinansowaniu gmin).
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Jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych 
wsparcie Powiatu ok. 30 tys. z³:
u wsparcie jednostek OSP w zwi¹zku z budow¹ cyfrowego systemu dysponowania
jednostek PSP i OSP (dodatkowa kwota 100
tys. z³),
u ufundowanie nagród finansowych dla stra¿aka PSP i druhów OSP  zwyciêzców konkursu Stra¿ak Roku Powiatu Poznañskiego,
u wspieranie inicjatyw Zarz¹du Powiatowego
Zwi¹zku OSP RP oraz Komendê Miejsk¹
PSP.
Zarz¹dzanie Kryzysowe:
u æwiczenia na terenie Szpitala w Puszczykowie (ewakuacja budynku) oraz na terenie
firmy Raben Polska oddzia³ w G¹dkach (ratownictwo chemiczne),
u udzia³ w æwiczeniach wojewódzkich Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu
Wykrywania i Alarmowania,
u wysy³anie ostrze¿eñ meteorologicznych
(47 ostrze¿eñ),
u wspó³dzia³anie ze s³u¿bami, inspekcjami,
stra¿ami, Gminnymi Centrami Zarz¹dzania
Kryzysowego oraz Wojewódzkim Centrum
Zarz¹dzania Kryzysowego,
u zakup cyfrowych radiotelefonów bazowych,
które zostan¹ przekazane s³u¿bom w³¹czonym do Radiowego Systemu Zarz¹dzania
Kryzysowego Starosty Poznañskiego.
Utworzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego (sprzêt: pilarki i siekiery,
worki przeciwpowodziowe, pompy szlamowe,
agregaty, ubrania ochronne, sprzêt okopowy,
kwaterunkowy i radiotelefoniczny).
£¹cznie w 2009 roku Powiat Poznañski
wydatkowa³ blisko 1 mln 53 tys. z³ na realizacjê zadañ z zakresu poprawy bezpieczeñstwa
mieszkañców.
£ukasz Sobolewski
Wydzia³ Bezpieczeñstwa,
Zarz¹dzania Kr yzysowego
i Spraw Obywatelskich
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Uganda w obiektywie
Od po³owy stycznia w Izbie Muzealnej
w Mosinie mo¿na ogl¹daæ wystawê zdjêæ Kajetana Gos³awskiego bêd¹c¹ dokumentacj¹
z pobytów autora w Ugandzie. Fotograf ukazuje nam niepowtarzalne piêkno afrykañskiej
przyrody, pe³ne ekspresji sylwetki ludzi oraz
zdjêcia z Parku Narodowego Ruwenzori.
Uganda  zaginiony wiat Ruwenzori to
pi¹ta wystawa Kajetana Gos³awskiego w Mosinie i dwunasty rok wspó³pracy z Izb¹ Muzealn¹. Autor urodzi³ siê w Poznaniu, gdzie
ukoñczy³ Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Przez
piêæ lat by³ pracownikiem naukowym Polskiej
Akademii Nauk. Zafascynowany egzotyczn¹
i dzik¹ przyrod¹, od wielu lat podró¿uje po
wiecie, a jego fotografie s¹ publikowane na
³amach czasopism i prezentowane podczas licznych wystaw.
Ziemowit Mal¹g
Wydzia³ Promocji

Piotr Mocek, starszy strzelec 15. Pu³ku U³anów Poznañskich, bra³ udzia³ w walkach
o Szubin. Zgin¹³ 11 stycznia
1919 roku na dworcu kolejowym w Ko³aczkowie podczas
zdobywania niemieckiego poci¹gu pancernego.
W patriotycznym zgromadzeniu uczestniczy³y liczne
poczty sztandarowe, delegacje, w³adze samorz¹dowe
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Piotr Mocek  powstaniec z Mosiny

Zdjêcie: Zdzis³aw Miko³ajczak

W 2009 roku obchodzilimy 91. rocznicê wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.
Z tej okazji poznañskie gminy
organizowa³y przez ca³y rok
uroczystoci upamiêtniaj¹ce to
niezwyk³e wydarzenie. Jedn¹
z ostatnich by³o ods³oniêcie
obelisku powiêconego pamiêci mosiñskiego powstañca
Piotra Mocka.

W czasie uroczystoci, która odby³a siê 27 grudnia ub.r., wartê honorow¹
pe³ni³ Reprezentacyjny Oddzia³ 15. Pu³ku U³anów Poznañskich

i duchowieñstwo, a tak¿e wielu mieszkañców miasta i gminy
Mosina. Wszyscy zgromadzeni otrzymali okolicznociow¹
monetê regionaln¹ z wizerunkiem bohaterskiego powstañca.
Zdzis³aw Miko³ajczak
Radny Powiatu w Poznaniu
styczeñ 2010
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Jurek Owsiak w Mosinie
Zdjêcie: Organizatorzy

WOP oraz specjalny dowód osobisty dla pe³noletniego ju¿ Szefa Orkiestry. Wieczór wype³niony by³ pozytywn¹ energi¹, któr¹ roztacza³ wokó³
siebie niesamowity Jurek Owsiak, rozdaj¹c autografy, udzielaj¹c wywiadów i rozmawiaj¹c z wolontariuszami.

W tym roku Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy zagra³a w Mosinie jeszcze gorêcej. Wszystko za spraw¹ Jurka Owsiaka,
który 8 stycznia odwiedzi³ mosiñskich
wolontariuszy XVIII Fina³u.
Na szefa WOP czekali w Mosiñskim Orodku Kultury zaproszeni gocie, wolontariusze oraz
urodzinowa niespodzianka  tort oraz 150 p¹czków. Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer
przekaza³a Jerzemu Owsiakowi statuetkê Eleganta z Mosiny, ofiarowan¹ na aukcjê charytatywn¹

Podczas XVIII Fina³u Wielkiej Orkiestry
wi¹tecznej Pomocy na mosiñskiej scenie wyst¹pili m.in.: Zespó³ Taneczny Activ, Zespó³
Wokalny My, Drivers, Niecierpliwi oraz Orkiestra Dêta im. hm. Antoniego Jerzaka. Tradycyjnie ju¿ odby³a siê tak¿e licytacja przedmiotów
przekazanych dla Orkiestry oraz wiate³ko do
Nieba zorganizowane przez Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego. Dodatkowo wszyscy wolontariusze (ponad 130!) oraz zgromadzone na
Rynku osoby mog³y w tym dniu posiliæ siê
pyszn¹, rozgrzewaj¹c¹ grochówk¹.
Piotr Demuth
Mosiñski Orodek Kultury

Wiwaty dla Taizé

Na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich ka¿dego dnia odbywa³y siê spotkania dotycz¹ce m.in. chrzecijañstwa, zagadnieñ
spo³ecznych, ¿ycia wewnêtrznego i kultury.
Jeden z paneli przewidywa³ prezentacjê polskiego dziedzictwa narodowego. Zebranym
bogactwo polskiego folkloru zaprezentowa³
Zespó³ Pieni i Tañca Wiwaty.
Koncert zgromadzi³ blisko trzy tysi¹ce m³odych ludzi, którzy mieli okazjê zobaczyæ takie
tañce, jak kujawiak, oberek, krakowiak, a tak¿e tañce wielkopolskie. Ogromny aplauz publicznoci wiadczy³ o tym, ¿e repertuar
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Zdjêcie: Wiwaty

Trzydzieci tysiêcy m³odzie¿y z ca³ego
wiata zjecha³o do Poznania na organizowane w dniach od 29 grudnia do 2 stycznia
32. Europejskie Spotkanie M³odych Taizé.

Wystêp Zespo³u Wiwaty mo¿na zobaczyæ na stronie
www.youtube.pl: Taize 2009 Poznan Poland 
Traditional Polish dances oraz Dancing
group Wiwaty  Taize Poznan

pobiedziskiego zespo³u przypad³ jej do serca.
Koncert zakoñczy³y warsztaty z nauki tañców
wielkopolskich przy akompaniamencie Kapeli Kolarskiej Benia Kacpra z Przyprostyni.

Andrzej Horbik
Kierownik Zespo³u

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Zdjêcie: Wydzia³ Operacyjno-Szkoleniowy KM PSP w Poznaniu

Mistrzostwa stra¿aków
P³ywackie Mistrzostwa Stra¿aków
OSP i PSP Powiatu Poznañskiego i Miasta Poznania wpisa³y siê ju¿ na sta³e
w kalendarium imprez wspó³organizowanych przez powiat. W tegorocznej,
siódmej edycji do rywalizacji stanê³o a¿
szeædziesiêciu stra¿aków reprezentuj¹cych obie instytucje.
Gospodarzem Mistrzostw, które odby³y siê 12 grudnia ubieg³ego roku, by³o
Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych
w Poznaniu, natomiast patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawowa³
Starosta Poznañski. Poni¿ej przedstawiamy zwyciêzców poszczególnych konkurencji.

Organizatorami Mistrzostw s¹: Starostwo Powiatowe
w Poznaniu, Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Poznaniu oraz Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP

Klasyfikacja PSP:
v 50 m stylem dowolnym  Jacek Orlikowski
 Wydzia³ Operacyjno-Szkoleniowy,
v 50 m stylem klasycznym  Micha³ Kucierski  Wydzia³ Operacyjno-Szkoleniowy,
v 50 m stylem motylkowym  Wojciech
Andrzejewski  JRG nr 4,
v 4 x 50 m stylem dowolnym  JRG nr 4,
v 4 x 50 m stylem klasycznym  Wydzia³
Operacyjno-Szkoleniowy.
Klasyfikacja OSP:
v 50 m stylem dowolnym  Olgierd Szulc 
gm. Suchy Las,

W

ywalczyli
puchary

III Fina³owy Turniej z Cyklu Grand Prix
o Puchar Prezesa WZPN pod Honorowym
Patronatem Starosty Poznañskiego odby³ siê
w dniach 9-10 stycznia br. w Dopiewie.
Pierwszego dnia o zwyciêstwo w Grand
Prix M³odzików walczy³o dziesiêæ dru¿yn
ch³opców z rocznika 97 i m³odszych. Ostatecznie wygra³ W³ókniarz Zgierz, wyprzedzaj¹c Spartê Konin zaledwie jednym punktem.
Trzecie miejsce w koñcowej klasyfikacji zaj¹³
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

v
v
v

50 m stylem klasycznym  Pawe³ Taberski
 gm. Czerwonak,
4 x 50 m stylem dowolnym  OSP Czerwonak,
4 x 50 m stylem klasycznym  OSP Czerwonak.

Nagrody otrzymali równie¿ Andrzej Karpowicz z gminy Suchy Las i Rados³aw Dehmel
z gminy Luboñ  odpowiednio najstarszy i najm³odszy zawodnik Mistrzostw.
£ukasz Sobolewski
Wydzia³ Bezpieczeñstwa, Zarz¹dzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

UKS Skórzewo, zdobywaj¹c 27 punktów.
£¹cznie w ca³ym cyklu wystartowa³o szesnacie dru¿yn z województwa wielkopolskiego.
Z³a pogoda drugiego dnia turnieju sprawi³a, ¿e do Dopiewa nie dojecha³y a¿ trzy zespo³y. W zwi¹zku z powy¿szym siedem dru¿yn
rozegra³o mecze systemem ka¿dy z ka¿dym.
Zdobywc¹ Grand Prix Orlików zosta³ KS 1920
z Mosiny, a tu¿ za nim uplasowa³y siê Lipno
Stêszew i UKS Skórzewo. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Monika Jab³oñska
Dyrektor Gminnego Orodka Sportu
i Kultury w Dopiewie
styczeñ 2010
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Luboñ z myl¹ o m³odych
Dwa wa¿ne wydarzenia mia³y miejsce w ostatnich tygodniach w gminie Luboñ. Pierwszym, wieñcz¹cym stary rok, by³o otwarcie Orlika przy Szkole Podstawowej nr 4,
natomiast 2010 rok zapocz¹tkowa³ wybór Przewodnicz¹cej M³odzie¿owej Rady Miasta.

Dzia³alnoæ kompleksu boisk sportowych Luboñ, której Przewodnicz¹c¹ zosta³a 18-letnia
zrealizowanych w ramach rz¹dowego progra- uczennica II Liceum Ogólnokszta³c¹cego
mu Moje boisko  Orlik 2012 zainaugurowa- w Poznaniu, Joanna Humerczyk. Kandydatka
³o symboliczne przeciêcie wstêgi przez Rafa³a otrzyma³a najwiêksz¹ liczbê wa¿nych g³osów
Marka, Zastêpcê Burmistrza Lubonia. Oficjal- i tym samym przez najbli¿sze trzy lata bêdzie
ne otwarcie, w którym uczestniczyli przed- kierowaæ pracami Rady. Niezbêdnym warunstawiciele w³adz rz¹dowych, wojewódzkich kiem objêcia mandatu radnego i ukonstytuoi samorz¹dowych, a tak¿e przedstawiciele ro- wania siê M³odzie¿owej Rady Miasta by³o
z³o¿enie przez jej
dowiska sportowego
cz³onków lubowania,
i mieszkañcy miasta,
które mia³o miejsce
odby³o siê 16 grudnia
7 stycznia br. na pierubieg³ego roku. Nowy
wszym posiedzeniu
kompleks sk³ada siê
Rady. Podczas Sesji Inz boiska pi³karskiego,
auguracyjnej sporód
boiska wielofunkcyjpiêtnastu cz³onków
nego do gry w koszyRady oprócz przewodkówkê i siatkówkê
nicz¹cego wy³oniono
oraz zaplecza z szattak¿e wiceprzewodniami i sanitariatami.
nicz¹cych  Patryka
Teren zosta³ ca³kowicie
Dura i Kajetana Kaczogrodzony, a zainstalomarka oraz sekretarza
wane tam owietlenie
 Mi³osza Korcza.
pozwoli na wykorzystyW wielu inicjatywanie obiektu równie¿
wach podejmowanych
w porze wieczornej.
przez miasto zarówno
Dodatkowo, od marca
ja, jak i moi zastêpcy
tego roku, realizowany
staralimy siê uwzglêbêdzie program trenera
dniaæ zdanie m³odzie¿y.
osiedlowego, dziêki
Podczas budowania
któremu wszyscy chêtkoncepcji pierwszego
ni bêd¹ mogli wzi¹æ
skateparku pomys³y
udzia³ w bezp³atnych
Joanna Humerczyk i wspó³pomys³odawczyni Rady
konsultowalimy z m³ozajêciach sportowych
 Irena Skrzypczak
dymi mieszkañcami
pod okiem wykwalifiZdjêcie: UM Luboñ
miasta. Cieszê siê, ¿e
kowanego trenera.
inicjatywa sprzed piêBudowa Orlika
zosta³a dofinansowana ze rodków finan- ciu lat, podjêta przez radn¹ powiatow¹ Irenê
sowych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Skrzypczak oraz ówczesnych luboñskich radUrzêdu Marsza³kowskiego Województwa nych Rafa³a Marka i Adama Dworaczyka, doWielkopolskiego w ³¹cznej kwocie 666 tys. z³, czeka³a siê realizacji  powiedzia³ Dariusz
Szmyt, Burmistrz Miasta Luboñ.
co stanowi³o ok. 60% ca³oci kosztów.
Tak¿e z myl¹ o m³odszych mieszkañcach
gminy utworzono M³odzie¿ow¹ Radê Miasta
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Agnieszka Begier
Urz¹d Miasta Luboñ
Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Od niedawna na rodziców nowo narodzonych
mieszkañców Swarzêdza odbieraj¹cych w Urzêdzie Miasta i Gminy PESEL swojej
pociechy czeka mi³a niespodzianka  list gratulacyjny
od Burmistrza Miasta. Z kolei w Luboniu 18-latkowie
otrzymuj¹ mosiê¿ne dukaty
na szczêcie.

Zdjêcie: UMiG Swarzêdz

W Swarzêdzu, aby podkreliæ bo¿onarodzeniowy
okres, wie¿o upieczeni rodzi-

Smoczek dla malucha rozdawany
bêdzie tak¿e w kolejnych
miesi¹cach nowego roku

Zdjêcie: UM Luboñ

Smo(cz)ki
i dukaty

Luboñski dukat na szczêcie

ce oprócz listu otrzymywali
tak¿e drobny prezent dla noworodka  posiadaj¹cy wszelkie atesty smoczek z logo
miasta. Piêkna tradycja listów
gratulacyjnych, do tej pory
wrêczanych osobom obchodz¹cym wa¿ne rocznice b¹d
przekraczaj¹cym próg pe³noletnoci, to jednak atrakcja przygotowana nie tylko
z myl¹ o najm³odszych
mieszkañcach miasta. Listy
przekazywane s¹ tak¿e osobom doros³ym, melduj¹cym
siê na jego terenie, które dodatkowo otrzymuj¹ aktualn¹,
szczegó³ow¹ mapê Swarzêdza i okolic.

Od roku takie dzia³ania podejmuje równie¿ Urz¹d Miasta
Luboñ. W styczniu rozpocz¹³
on dodatkowo akcjê rozdawania dukatów na szczêcie.
Ka¿da osoba koñcz¹ca 18. rok
¿ycia i zg³aszaj¹ca siê po odbiór
swojego pierwszego dowodu
osobistego dostaje, oprócz listu
gratulacyjnego, wybit¹ przez
Mennicê Polsk¹ mosiê¿n¹ monetê, upamiêtniaj¹c¹ 55. rocznicê nadania praw miejskich
Luboniowi.
na podstawie nades³anych
materia³ów opracowa³a
Ma³gorzata Dorna
Gabinet Starosty

W Puszczykowie rusza Akademia Seniora
15 lutego 2010 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej Centrum Animacji
Kultury w Puszczykowie nast¹pi uroczysta inauguracja pierwszego semestru Roku
Akademickiego 2010 Akademii Seniora.
Zajêcia Akademii Seniora to propozycja
dla osób ceni¹cych zdobywanie wiedzy i rozwój umys³owy niezale¿nie od wieku,
wykszta³cenia i wykonywanego zawodu. Wyk³ady prowadzone bêd¹ dwa razy w miesi¹cu w Sali Teatralnej w Bibliotece Miejskiej
w Puszczykowie przy ul. Wysokiej 1. Oprócz
wyk³adów bêdzie mo¿na braæ udzia³ w ró¿norodnych zajêciach, m.in. informatyki, floBiuletyn Powiatu Poznañskiego

rystyki, jêzyków obcych czy tañca towarzyskiego.
Warunkiem zapisania siê do Akademii jest
ukoñczenie 55. roku ¿ycia oraz z³o¿enie dokumentów i uiszczenie op³aty w Bibliotece Miejskiej im. M. Musierowicz, Centrum Animacji
Kultury w Puszczykowie (tel. 61-8194-649).
Magdalena Olejniczak-Salewicz
Urz¹d Miejski w Puszczykowie
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VI LIGA TENISA STO£OWEGO
POWIATU POZNAÑSKIEGO 2010
(TURNIEJE OTWARTE)
STAROSTWO POWIATOWE
W POZNANIU
SZKO£A PODSTAWOWA
W RADZEWIE
SK LOK W RADZEWIE

UKS JEDYNKA
KÓRNIK  SEKCJA
TENISA STO£OWEGO
SKS SOKÓ£
W RADZEWIE

TERMINARZ TURNIEJÓW NA ROK 2010
1. 17.01.2010
2. 28.03.2010
3. 12.09.2010
4. 07.11.2010

 TURNIEJ MEMORIA£OWY 27 XII 1918
 TURNIEJ WIOSNY
 TURNIEJ MEMORIA£OWY
WOJNY OBRONNEJ 1939
 TURNIEJ NIEPODLEG£OCI
OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
POWIATU POZNAÑSKIEGO

25.04.2010

 WI¥TECZNY TURNIEJ MAJOWY
OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU
POZNAÑSKIEGO W DEBLU KOBIET I MÊ¯CZYZN
ORAZ MIKCIE TENISA STO£OWEGO

ZAPISY W DNIU TURNIEJÓW LTSPP  2010
OD GODZ. 8.15 DO 8.45,
MÊ¯CZYNI DO 45 I POWY¯EJ 45 LAT DO GODZ. 11.30
INFORMACJA O TURNIEJACH:
M. SERWATKIEWICZ: 8170310, 8171131, 602772270
W tych samych terminach (z wyj¹tkiem 25.04.2010)
w godzinach 11.00 - 13.00 rywalizowaæ bêdzie mo¿na w turniejach:
VI LIGI STRZELECKIEJ POWIATU POZNAÑSKIEGO
i VI LIGI RZUTU LOTK¥ POWIATU POZNAÑSKIEGO
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RADZEWA
W imieniu Organizatorów

40

styczeñ 2010

Marek Serwatkiewicz

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

